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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
                  2010. évi április 29-i együttesen tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza Seregélyes 
 
Jelen vannak: 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Lehotainé Kovács Klára   polgármester 
Hallósy Péter    alpolgármester 
Horváth Gábor József 
Kovács Tibor Orbán 
Mrázik Sándor 
Pleizer Lajos 
Takács Istvánné 
Telek László 
Zsigmondné Kovács Margit  képviselők 
 
Távollévők: 
Petrányiné Nagy Olga 
Pribék Ferenc 
Végh László     képviselők 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Paudits Béla     polgármester 
Csanádi Lajos 
Horváth Péter 
Horváth Sándor 
Jónás István 
Kajos Istvánné 
Kassai Márta 
Kiss Gyuláné 
Kissné Hekkel Mónika 
Kovács Attila     képviselők 
 
Távollévők: 
Ladányi László 
Sajtos József Tibor    képviselő 
 
Meghívottak: 
Dosztály Csaba     jegyző 
Horváth Károly    jegyző 
Györök Gyöngyi    pénzügyi csop.vez. 
Steflik Judit     gazdasági vez. 
Ihászné Penzer Erzsébet   ig.csop.vez. 
Imre Szabina     jkv. vez. 
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Paudits Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket. Megállapítja, hogy Seregélyes Képviselő-testülete 10 fővel 
határozatképes. 
 
Ismerteti napirendi javaslatát: 
 
1.)   a.) A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai 

Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. évi 
költségvetési módosítása 

       Előterjesztő: Paudits Béla polgármester 
 

          b.) A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai 
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. évi 
költségvetési zárszámadása 

      Előterjesztő: Paudits Béla polgármester 
 

2.)   Egyebek 
 
A közölt napirendi javaslatot a seregélyesi Képviselő-testület 10 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony köszönti a megjelent képviselőket és a 
meghívott vendégeket.  
Megállapítja, hogy a sárosdi Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Hallósy Péter és Kovács Tibor Orbán képviselőket kéri fel. 
 
A közölt napirendi javaslatot és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
1.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. évi költségvetési módosítása 
Előterjesztő: Paudits Béla polgármester 
 
A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. évi költségvetési zárszámadása 
Előterjesztő: Paudits Béla polgármester 
Györök Gyöngyi    pénzügyi csop.vez. 
Személyesen is voltam Sárosdon, illetve átküldtem az általunk elkészített anyagot. 
Kedden a Sárosdi Pénzügyi Bizottság és az Ellenőrző Bizottság együttest ülésén is ott 
voltunk. A tagok megvitatták az anyagot. Annyit foglalnék röviden össze, hogy a sárosdi 
iskola 101 M 977 e Ft-ot költött tavaly, az óvoda 51 M 741 e Ft-ot, a közös költségekből 
Sárosdra 4 M 659 e Ft jut, az Aromo Szoftver sárosdi része 397 e Ft volt, étkezésre 
utaltunk 6 M 121 e Ft-ot, elvonták tőlünk a járulék megtakarításnak egy részét ez 1 M 
682 e Ft-ot jelentett Sárosdnak. Így az összes kiadás 166 M 577 e Ft volt. Kaptunk 
állami és kistérségi normatívákat és pótelőirányzatokat. Ezek összesen 125 M 818 e Ft-
ot tettek ki. Így a két összeg különbségeként Sárosnak 40 M 459 e Ft-ot kellett volna 
átutalni. Mivel 46 M 800 e Ft érkezett meg, ezért 5 M 424 e Ft-ot Seregélyesnek kell 
visszautalnia, hogyha a Képviselő-testületek elfogadják ezt a beszámolót. Ez a 
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megtakarítás azért adódhatott, mert a háromnegyed éves módosított előirányzathoz 
képest, főként az iskola, komoly megtakarításokat ért el.  
Zsigmondné Kovács Margit képviselő 
A Pénzügyi Bizottságnak az volt a véleménye, ha ez az átutalás megtörténik, akkor mi 
elfogadásra javasoljuk a testületünknek. A határozati javaslat: a Seregélyesi 
Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek a gazdálkodásáról a Pénzügyi 
Bizottság az előterjesztés alapján megvitatta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy a Közoktatási Központ a Többcélú Társulással 
a pénzügyi elszámolásokat mielőbb rendezze. A Sárvíz TKT irányába több 
követelésünk van még, több évre visszamenőleg. 
Kiss Gyuláné   képviselő 
Az Ellenőrző Bizottság is ülésezett. Megtárgyaltuk a Közoktatási Központon belül a 
Sárosdi Tagintézmény beszámolóját és elfogadásra javasoljuk a két Képviselő-
testületnek. 
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. 
Paudits Béla szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

28/2010.(IV.29.)  
H a t á r o z a t a 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete: 
1. az önkormányzat 2009 évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. évi költségvetési módosítás egyeztetési 
dokumentumait megtárgyalta, azt változatlan formában az önkormányzat 2009 
évi költségvetésének módosításába beépítésre javasolja. 

2. az önkormányzat 2009 évi zárszámadásának részét képező, a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009. évi zárszámadási egyeztetési 
dokumentumait megtárgyalta, azt változatlan formában az önkormányzat 2009 
évi zárszámadásába beépítésre javasolja. 

Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 
Felelős: Paudits Béla - polgármester 
Határidő:azonnal 
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Lehotainé Kovács Klára szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

40/2010. (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményei 

2009. évi költségvetésének módosításáról 
és a 2009 évi zárszámadásáról 

1. Az önkormányzat 2009 évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda 2009. évi költségvetési módosítás egyeztetési dokumentumait 
megtárgyalta, azt változatlan formában az önkormányzat 2009 évi költségvetésének 
módosításába beépítésre javasolja. 

 
2. Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi 

Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2009. évi zárszámadását az 
írásos előterjesztés szerinti formában jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület a Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 
2009. évi zárszámadását az alábbi teljesített bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja: 
 
 ezer Ft-ban 

Intézmény Eredeti 
előirányzat 

Módosított  
előirányzat 

Teljesítés 

Farkas Gyula Általános Iskola 102.820 103.648 101.977

Napraforgó Műv. Modell 
Tagóvoda 50.083 52.227 51.741

Összesen: 152.903 155.875 153.718

 
Utasítja a polgármestert, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi 
zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be. 
 
A képviselő-testület kéri és tudomásul veszi, hogy Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
által, a 2009. évben teljesített hozzájárulásból 5.424.000 Ft túlfizetést, Sárosd 
Nagyközség Önkormányzatának utalja vissza. 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Napirendi pont tárgyalása: 
Egyebek 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
Köszönjük, hogy Seregélyes Képviselő-testülete vállalta azt, hogy beadja az 
Önkormányzati Minisztériumhoz a sárosdi óvoda felújításának a pályázatát. Ez a 
pályázat sikeres volt. 12 M Ft támogatást kaptunk a 20 M Ft helyett. Problémák 
vetődtek fel, nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani. Közbeszerzési eljárás köteles. A 
felmérés megtörtént, lehet, hogy építési engedély kötelesi is lesz, hiszen le kell szedni a 
teljes tetőt és úgy lehet a födémet javítani. A Minisztériumból olyan tájékoztatást 
kaptunk, hogy a határidőt nem lehet hosszabbítani. 2011. június 30-ig készen kellene 
lenni. Azért próbáljuk megoldani ezt a helyzetet. 
Paudits Béla    polgármester 
Bizonyára mindenki olvasta a március 29-én megjelent cikket a Fejér Megyei Hírlapban, 
ami a közösen megnyert pályázatunkat érintette. Úgy gondolom, hogy szó nélkül 
semmiképpen sem lehet elmenni mellette, mert közbeszerzés előtt áll mind a két 
Seregélyest érintő rész. Ez a cikk igazgató úr elmondása alapján került rögzítésre. Én 
nem vitatom, hogy milyen szándékkal tette, gondolom, hogy pozitív kicsengésű a dolog, 
de nem ezt érte el, mivel a közbeszerzést megelőzően egy olyan tényt tárt fel, amivel 
Seregélyest hátrányos helyzetbe hozta. Az áprilisi Kisbíróban megpróbáltam röviden, 
kronologikus sorrendben leírni a történteket. Seregélyes mindent el fog követni annak 
érdekében, hogy ez a nyert pályázat kellő időben megvalósuljon. A projektmenedzser 
javaslatára különvettük a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. Az óvoda esetében 
május 11-én lesz a bontás és 16-án eredményhirdetés. Nagyon bízom benne, hogy lesz 
eredményes és érvényes közbeszerzési eljáráson leszünk túl. Fontos megemlíteni, 
hogy az előző két eljárás azért volt eredménytelen, mert nagyságrendekkel 
meghaladták az ajánlatok azt az összeget, ami nekünk erre a beruházásra 
rendelkezésre áll. Ennek az okát is röviden elmondanám. 2007-2008-as tervezések és 
2009. év végével indult az első közbeszerzési eljárás. Az eltelt időszak alatt léptékekkel 
megváltoztak az anyag- és munkadíj költségek. Sok mulasztás is befolyásolta. A 
hozzáértők azt mondják, hogy minden közbeszerzési eljárás 20-30%-al növeli a 
kiadásokat. Közösen örültünk a megnyert pályázatnak és a fejlesztési lehetőségnek, az 
önerőket előteremtettük és most egy olyan patthelyzet állt elő, hogy amennyiben ez a 
beruházás nem valósul meg, akkor visszafizetési kötelezettség terheli Seregélyest, 
Sárosd tekintetében is. A lényeg, hogy mindent el fogunk követni azért, hogy ez a 
beruházás a kitolt határidőben megvalósuljon. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a sárosdi tornaterem építése a befejezéshez 
közeledik. A holnapi nap folyamán lesz a műszaki átadása. Terveink szerint május 29-
én pedig az ünnepélyes átadása. A seregélyesi Képviselő-testület tagjait is szeretettel 
várjuk. 
Mi is bízunk benne, hogy reális költségekkel sikerül Seregélyesen is megvalósítani ezt a 
két beruházást. Én úgy tudom, ha a projekt 75%-a megvalósul, akkor már nincsen 
visszafizetési kötelezettség. Ezt a százalékot biztosan sikerül teljesíteni. 
Csanádi Lajos   képviselő 
Megbíztuk a polgármester asszonyt, hogy a Kistérség pénzügyi bizottságánál járjon el 
és nézze meg az elszámolásokat és a különböző kintlévőségeinket. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
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A két község tartozása most vetődött fel a keddi ülésen. Akkor, amiről szó volt, az a 
2008-as elszámolás, illetve a 2006-os kistérségi, Seregélyesnek járó elszámolás. Arra 
küldtek is választ, amiben leírták, hogy a 2008-as elszámolás folyamatban van. A 
korábbi években a könyvelést az abai önkormányzat vezette. Arról a jelenlegi vezetés 
nem tud mit mondani. Május közepén várhatóan lesz kistérségi társulási ülés. 
Paudits Béla    polgármester 
Amikor én rákérdeztem, az abai polgármester azt mondta, hogy utalják. 
Takács Istvánné   képviselő 
Én azt javasolnám, hogy a két Képviselő-testület hozzon erről egy határozatot. Az Abai 
Kistérséghez forduljunk azzal, hogy a részünkre járó pénzösszegeket rövid határidővel 
utalja át. Ha már társult intézményeink vannak, fogjunk össze és kérjük a jogos 
járandóságunkat. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
A két Képviselő-testület felszólítja a Kistérséget, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket azon települések felé, akik a 2009. évi logopédiai hozzájárulással 
tartoznak. Ennek a határideje lehetne május 15-e.  
Csanádi Lajos   képviselő 
Ha a kisebb települések becsülettel utalják a pénzüket, akkor Abának is rendeznie 
kellene. Hogy lehet így az abai polgármester szavára adni! 
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban. 
Paudits Béla szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

29/2010.(IV.29.)  
H a t á r o z a t a 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Sárosd Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testületével egyetértésben és azzal közösen 
felszólítja a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát hogy 
haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket azon települések felé, akik 
a 2009. évi logopédiai hozzájárulással tartoznak, az tartozások befizetésére. 
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére 
Felelős: Paudits Béla - polgármester 
Határidő: 2010. május 15. 
 
Lehotainé Kovács Klára szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

41/2010. (IV. 29.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
A 2009. évi logopédiai hozzájárulásról 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületével egyetértésben és azzal közösen felszólítja a 
Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát hogy haladéktalanul tegye meg 
a szükséges intézkedéseket azon települések felé, akik a 2009. évi logopédiai 
hozzájárulással tartoznak, a tartozások befizetésére. 
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: 2010. május 15. 
 
A polgármesterek megköszönték a képviselőknek és a meghívottaknak a részvételt és 
az együttes Képviselő-testületi ülést berekesztették. 

k.m.f. 
 

 
 
 
 Paudits Béla Lehotainé Kovács Klára 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 
 
 Horváth Károly Dosztály Csaba 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
 jegyzője jegyzője 
 
 
 
  
 Hallósi Péter Kovács Tibor Orbán 
           jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 Kassai Márta Kajos Istvánné 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő              
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