Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. szeptember 14-i együttesen tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza Seregélyes
Jelen vannak:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Lehotainé Kovács Klára
polgármester
Hallósy Péter
alpolgármester
Kovács Tibor Orbán
Takács Istvánné
Telek László
Végh László
Zsigmondné Kovács Margit
képviselők
Távollevő:
Mrázik Sándor
Pleizer Lajos
Horváth Gábor József
Petrányiné Nagy Olga
Pribék Ferenc

képviselők

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Paudits Béla
polgármester
Csanádi Lajos
Horváth Sándor
Jónás István
Kajos Istvánné
Kassai Márta
Kiss Gyuláné
Kissné Hekkel Mónika
Kovács Attila
Ladányi László
képviselők
Távollevő:
Horváth Péter
Sajtos József Tibor

képviselők

Meghívottak:
Dosztály Csaba
Horváth Károly
Gazsi Lászlóné
Bárkányiné Vohl Mária
Tar Károlyné
Steflik Judit intézményi
Györök Gyöngyi
Ihászné Penzer Erzsébet
Imre Szabina

jegyző
jegyző
tagóvoda-vezető
tagiskola vezető
gazdsági vezető
pü.vez.
pénzügyi csop.vez.
igazgatási csop.vez.
jkv. Vezető
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Paudits Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 10 fővel határozatképes jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Csanádi Lajos és
Kissné Hekkel Mónika képviselőket.
Ismerteti napirendi javaslatát:
1.) Beszámoló a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási,
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. I. félévi
gazdálkodásának teljesítéséről
Előterjesztő: Paudits Béla - polgármester
2.) A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szakés Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda gazdálkodási beszámolóinak
ellenőrzése
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző; Dosztály Csaba - jegyző
A napirendi javaslatot Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 10 igen szavazattal elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony köszönti a megjelent képviselőket és a
meghívott vendégeket, megállapítja, hogy Sárosd Nagyközség képviselő-testülete 7
fővel határozatképes, a napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta.
A napirendi javaslatot Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7
igen szavazattal elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolnám Végh László képviselőt és Kovács Tibor Orbán
képviselőt.
A jegyzőkönyv hitelesítőket Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal elfogadta.

1.)

Napirendi pont tárgyalása:

Beszámoló a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási,
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. I. félévi
gazdálkodásának teljesítéséről
Előterjesztő: Paudits Béla - polgármester
Paudits Béla

polgármester

Az írásos anyagot mindenki megkapta, Seregélyes képviselő-testületének bizottságai
az anyagot tárgyalták.
Átadja a szót Sárosd képviselő-testületének.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Annyival kezdeném, hogy úgy gondoljuk, hogy a napirend tárgyalásához nem kaptunk
meg minden információt, gyakorlatilag az oktatási intézmények által készített kiadásokat
kaptuk meg, hogy azok hogyan teljesültek, de semmiféle bevétel nincs meg, különösen
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arról, hogy a normatívák hogyan érkeztek meg. Gyakorlatilag nem tudjuk leellenőrizni,
hogy azok az adatok, amik itt vannak, szerepelnek, azok valóban milyen
költségvetéshez viszonyítva teljesültek. A kiadások között szerepel a kereset
kiegészítés, a bevételek között is szerepelnie kell, amit az állam odatett. Szeretném
elmondani, hogy a két Sárosdi tagintézmény kimutatásait a Seregélyesi iskola is
megküldte, de nem tudjuk, hogy mihez képest teljesültek ezek a százalékok.
Paudits Béla

polgármester

A kérdés elhangzott, kérdezem, mi az álláspont.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Én már a seregélyesi ülésen elmondtam, igaz, hogy elkezdtük készíteni a bevételi
kimutatást, és nekünk nem a sárosdiakkal van problémánk, hanem a kistérséggel
elszámolási problémáink vannak. Tavaly megegyeztünk, hogy Sárosd megelőlegezi a
kistérségi költségeket és majd a kistérség kiegyenlíti azt, elszámolunk vele, a kistérség
2006 óta a mai napig nem számolt el. Valamit ideutalnak, csak azt nem tudjuk, hogy
mire és mennyit. Hiába kértem egyeztetést, abban maradtunk, hogy ebben a hónapban
tisztázunk mindent.
Ismerteti a települések közötti pénzmozgást, az alábbiak szerint:
Sárosd, 2009.június 30-ig
Havi utalandó 3.772.000.-Ft/hó
Összesen átutalva
ebből
2008. évre utalva
2008.évi társulási előleg
étkezésre visszautalva
2009.évre elszámolva

28.824.740.- 1.048.125.- 1.806.083.- 3.451.830.22.518.702.111.759.895.-

2009-es normatíva
lemondás
I.félévi beszámoló szerint
Összesen
Farkas Gyula tagiskola
Napraforgó Modell ovoda
Együtt
Közös költség
Összesen felmerült költségek

59.232.744.22.518.702.81.751.446.51.046.000.25.776.000.76.822.000.2.060.000.78.882.000.-

Sárosd előrébb van az ideutalással, mint amit a két intézménye költött.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Had kérdezzem meg, hogy ezt nem lehetett volna leírni és átküldeni? Mert mi ezt
kértük, ezt akartuk látni.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Igen, próbáltam még a kistérséggel egyeztetni, mert a kistérségi normatíva torzíthatja
ezt.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester
2008-ra nekem is azt a tájékoztatást adták, hogy a normatíva utalás most van
folyamatban, 2009-re azt mondták, hogy időarányosan teljesítenek.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Tecával abban maradtunk, hogy októberre, ha a létszámok már ismertek, leülünk és
egyeztetünk és készítünk egy elszámolást.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Én most mégis azt mondom, hogy a Sárosdi Pénzügyi Bizottság tárgyalta, de e nélkül
nem tudnak mit mondani, most ezt hallottuk.
Zsigmondné Kovács Margit

képviselő

A Sárosdi Pénzügyi Bizottság a múlt héten, tárgyalta az anyagot és ahogy a
polgármester asszony már érintőlegesen elmondta, ezt a kimutatást mi nagyon jónak és
nagyon áttekinthetőnek, mindenben nagyon megfelelőnek tartjuk, de információ
hiányban szenvedtünk, nem ismertek a bevételek, és találtunk még egy hibát, nem
minden sor egyezik, pl táppénz, az óvodánál voltak táppénzen és a soron nem jelenik
meg. Ez formátum újszerűnek tűnt nekünk is és az intézményvezetőknek is, nekik is
tetszett.
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság döntését, mely szerint nem javasolják a beszámoló
elfogadását a képviselő-testületnek az adatok kiegészítéséig.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
A Pénzügyi Bizottság azért csütörtökön tárgyalta, mert úgy volt, hogy szerdáig
megkapjuk az anyagot. Bennünket ez a része jobban érdekel, mint a másik fele.
Paudits Béla

polgármester

Mi a megoldás? Gyöngyi.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Át tudom adni most is az anyagot, amit ismertettem, Sárosd kb. 3 millió Forinttal utalt
többet, mint amit a két intézménye költött.
Paudits Béla

polgármester

Ha ma még ülésetek lesz, a kapott információk birtokában hoztok egy utólagos döntést?
Nem akarok bántani senkit, főleg, hogy nincs itt, tudjuk mindnyájan. Hogy komoly
problémát jelent a kistérségi elszámolás, személyi változások voltak, minden tanács
tagnak az az érdeke, hogy ezeket sínre tegye, és normális módon működtetve,
mindenki kézhez kapja időben a településekre eső kötelezettségeit és jogosságait.
Zsigmondné Kovács Margit

képviselő

Kistérségi pénz utánajárását ki kapja meg. Kinek adjuk ki feladatnak?
Paudits Béla

polgármester

Tanácstagok.
Zsigmondné Kovács Margit

képviselő

Akkor megkérjük a két polgármestert.
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Lehotainé Kovács Klára polgármester
Az áprilisi elszámolásnál tudták csak igényelni az elmaradtakat, ismerve az államot, ez
elhúzódhat.
Paudits Béla

polgármester

Két ok lehet, valamit kistérségi szinten nem jól csináltak, illetőleg a személyi változás is
beleszólhatott, ha a Koszorús urat kérdezzük meg, nem igen tudna most azonnal
választ adni. Ezzel nem jutunk előre.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Annyit meg tudok ígérni. Mivel az ottani pénzügyi bizottságnak tagja vagyok kérjük hogy
teljes kimutatást készítsen a kistérség, hogy milyen befizetések és kiutalások történtek
és szeptember végén ezt meg tudjuk beszélni.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Ismételten ismertette a közös intézmény bevételeit, kiadásait, a települések közötti
pénzmozgást, elmondta, hogy a 900.000,-Ft pótigénylés még mindig függőben van. Ha
a kistérségi pénz megérkezik, teljesen más a helyzet, ez majdnem 2 millió Ft.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Az intézmények által elköltött pénzben benne van az a kereset kiegészítés is, amit az
állam adott, mivel bevételre és kifizetésre is került, a százalékok kedvezőbb képet
adnak.Úgy is nézhetem, hogy a bérkifizetés arányos és esetleg van bérmaradvány is.
A gyerekek étkeztetésével vannak dilemmáink. Sárosd kiszámlázta néhány hónapig
Seregélyes fele az étkeztetést és utána Seregélyes ezt visszaszámlázta. Ugye a
seregélyesi önkormányzat a gyerekek után leigényli az étkezési normatívát is. Mi
kiszámláztuk és ki is fizettük, úgy néz ki, hogy egálban vagyunk, de mi megvettük a
nyersanyagot és a rezsit is fizetjük Nem tudom, hogy tudtok elszámolni, ha mi nem
számlázunk.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Mi a Jutkával a számlák alapján számoltuk ki az élelmezési napokat.
Az iskola készített egy táblázatot, ez alapján még könnyebb kiszámolni, ezt nagyon jól
megcsinálták.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Lehet, hogy azt a metódust kellene követnünk, hogy addig nem számlázni egymás fele,
amíg az állami normatíva elég. Tehát addig nem számláznánk ide-oda.
Tar Károlyné

pénzügyi vezető

Számlázni minden hónapban kell, az ÁFA miatt, a közoktatási intézmény vásárol tőlünk.
Tudjuk követni, mennyire elég a normatíva. Ezt teljesen kezeljük külön, ez alatt
göngyölítenénk, hogy minden hónapban mennyit számláztunk ki, van belőle, vagy
nincs. Így egyszerűbb és nyomonkövethetőbb.
Györök Gyöngyi

pénzügyi csop.vez.

Ha kiderül, hogy mennyi a kistérségi pénz, akkor lehet, hogy egy hónapban nem kell
utalni semmit.
Az intézményeknél nem volt probléma, mindig időben utaltunk.
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Paudits Béla

polgármester

Akkor, ha Seregélyes számára tiszta sor, ami tájékoztatót kaptak, kérdezem, hogy
elfogadható-e ez így, azzal a kiegészítéssel, hogy megkérjük a polgármester asszonyt,
hogy mint kistérségi pénzügyi bizottsági tag kérjen kimutatást az elszámolásokról.
Kérdés észrevétel nem volt.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, az
alábbi határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
69/2009. (IX.14.) sz. határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat
2009 I. félvi költségvetési beszámolójának részét képező, a Seregélyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató
Intézmény és Óvoda 2009. I. félévi költségvetési beszámoló dokumentumait
megtárgyalta, azt változatlan formában az önkormányzat 2009. I. félévi
költségvetési beszámolójában beépítésre, fenntartásra javasolja. Felkéri egyúttal
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség Polgármesterét, hogy a kistérségtől
Sárosd és Seregélyest érintően kérjen teljes kimutatást és elszámolást a
normatívák tekintetében.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Paudits Béla - polgármester
Határidő:azonnal
Hallósy Péter

alpolgármester

Kérem a polgármester asszonyt, és a sárosdiakat, hogy mivel eléggé átrágtuk ezeket a
dolgokat itt helybe, ezek tények és számok, ha otthon még rágódunk rajta más nem jön
ki. Szerintem szavazzuk meg.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
A számból vetted ki a szót, pláne, hogy pozitív számunkra.
Kérdezem a sárosdi képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e az alpolgármester úr
javaslatával, hogy ezzel a kiegészítéssel, amit írásban és szóban is megkaptunk?
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2009. (IX. 14.) számú
Határozata
A Közoktatási társulás I. félévi költségvetési beszámolójáról
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Seregélyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. I. félévi költségvetési
beszámoló dokumentumait megtárgyalta, elfogadja, azt változatlan
formában Seregélyes Nagyközség Önkormányzat 2009. I. félévi
költségvetési beszámolójában beépítésre, fenntartásra javasolja.
Felkéri egyúttal Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség
Polgármesterét, hogy a kistérségtől Sárosd és Seregélyest érintően
kérjen teljes kimutatást és elszámolást a normatívák tekintetében.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:azonnal

2.)

Napirendi pont tárgyalása:

A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda gazdálkodási beszámolóinak
ellenőrzése
Előterjesztő: Horváth Károly – jegyző; Dosztály Csaba - jegyző
Paudits Béla

polgármester

Az írásos anyagot mindenki megkapta, van-e észrevétel?
Horváth Károly

jegyző

Szóbeli kiegészítés nincs, annyit el szeretnék mondani, hogy az előterjesztésben
adminisztratív hiba került, a féléves beszámoló határideje helyesen szeptember 15.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Én annyit szeretnék kérni, hogy ha nem is szavazati joggal, de a bizottságok
munkájánál az önkormányzatok pénzügyesei is vegyenek részt meghívottként. Az
önálló ülésein meg dönt mindegyik önkormányzat a bizottságok személyéről.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, az
alábbi határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
70/2009. (IX.14.) sz. határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, megtárgyalta a
jegyzők előterjesztését a Seregélyes – Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás
fenntartásában álló Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási,
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda közös igazgatású közoktatási
intézmény gazdálkodási beszámolói ellenőrzésére hivatott ellenőrző bizottság
összetételére vonatkozóan és azt jóváhagyólag elfogadja azzal a kiegészítéssel,
hogy a bizottságok munkája mellett az adott település gazdasági vezetője vegyen
részt.
Felelős: Paudits Béla - polgármester
Határidő: folyamatosan
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2009. (IX. 14.) számú
Határozata
Ellenőrző bizottsággal kapcsolatos javaslatról
Sárosd
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a jegyzők előterjesztését a Seregélyes – Sárosd
Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásában álló Seregélyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Szak- és Szakmai
Szolgáltató Intézmény és Óvoda közös igazgatású közoktatási
intézmény gazdálkodási beszámolói ellenőrzésére hivatott ellenőrző
bizottság összetételére vonatkozóan és azt jóváhagyólag elfogadja
azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottságok munkája mellett az adott
település gazdasági vezetője vegyen részt.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő: folyamatos

Lehotainé Kovács Klára polgármester
Nem tudom, hogy a seregélyesi oktatási intézményeknél volt-e ilyen, hogy iskolatej?
Azért kérdezem, mert most is van lehetőség és az iskoláknál, 100%-nan megtérítik a tej
árát és engem megkeresett egy cég, aki Sárbogárd környékén már foglalkozik ezzel és
küldött ajánlatot is.
Az óvodák esetében 50%-kát térítik meg a tejterméknek, de itt a napi étkeztetés
keretébe bele lehetne forgatni így egy kicsivel kevesebbe kerülne nekünk. Érdemes
lenne vele foglalkozni, átküldöm az anyagot a polgármesteri hivatalba és az igazgató
úrnak is és nézzük meg. Mindenképpen Seregélyes lenne a gesztor. Sajnos itt is meg
kell előlegezni. Ráadásul még az Unió is támogatja.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem hangzott el.
A polgármesterek megköszönték a képviselőknek és a meghívottaknak a részvételt és
az együttes Képviselő-testületi ülést berekesztették.
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k.m.f

Paudits Béla
Seregélyes Nagyközség polgármestere

Lehotainé Kovács Klára
Sárosd Nagyközség polgármestere

Horváth Károly
Seregélyes Nagyközség jegyzője

Dosztály Csaba
Sárosd Nagyközség jegyzője

Végh László
jkv. hitelesítő

Kovács Tibor Orbán
jkv. hitelesítő

Csanádi Lajos
jkv. hitelesítő

Kissné Hekkel Mónika
jkv. hitelesítő
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