Jegyzőkönyv

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
és
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. július 30.-i
együttesen tartott üléséről.

T artalom:
Határozatok:
Seregélyes Nagyköz ség Önkormán yzat a Képviselő-te stü lete:
 85/2012.(VII.30.): A közoktatási megállapodás módosításáról
Sárosd Nagyköz ség Önkormányza tának Képvise lő - test ü lete:
 99/2012.(VII.30.): A közoktatási megállapodás módosításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. július 30.-i együttes rendkívüli
üléséről.
Az ülés helye: Községháza Seregélyes
Jelen vannak:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Lehotainé Kovács Klára
polgármester
Mrázik Sándor
alpolgármester
Telek László
Zsigmondné Kovács Margit
képviselők
Tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Hanák Mária

jegyző

Távollévők:
Végh László
Véningerné Bognár Krisztina
Takács Istvánné

képviselők

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Horváth Sándor
polgármester
Kajos Istvánné
Kiss Gyuláné
alpolgármester
Németh Zsolt
Paudits Béla
Sajtos József Tibor
képviselők
Távollévők:
Ladányi László

képviselő

Meghívottak:
Horváth – Ott Mária
Horváth Attila
Mohari Istvánné
Ihászné Penzer Erzsébet
Gyengéné Kurucz Anita

Pénz. Biz. tag
Ügyr. és Fejl. Biz. tag
Szoc. és Kult. és Sport Biz. tag
jegyzőt helyettesítő ig.csop.vez.
Jkv. vezető

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy Seregélyes Képviselő-testülete 6 fővel
határozatképes.
Ismerteti napirendi javaslatát:
1.)

A Baptista Szeretetszolgálattal kötött szerződés módosítása
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
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A napirendi javaslatot Seregélyes Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
elfogadta.
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony köszönti a megjelent képviselőket és
a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a sárosdi Képviselő – testület 4 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor alpolgármestert és Telek László képviselőt
kéri fel.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Sárosd Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal elfogadta.
A napirendi javaslatot a Sárosd Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
elfogadta.
1.) Napirendi pont tárgyalása:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi válságköltségvetése.
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A mai nappal a Kormányhivatal megkapta a Baptista Szeretetszolgálat a működési
engedélyt, ami holnap jogerőre emelkedik, és egy pont „17”-ben található, itt kértek
egy határidő módosítást, ez pedig a következő:
–

Felolvassa a 17-es pontban foglaltakat

–

Ez a pont az egyoldalú nyilatkozat tétel, ez arra vonatkozik, hogy a kiegészítő
normatívát tudja megigényelni, ne kelljen az Önkormányzatunknak ezt a kiegészítő
normatívát rész időre sem megfinanszírozni. Ez az a 230 000 Ft / fő / gyermek, amit
Ő külön megkap az állami normatíván kívül. Ehhez kérte a hozzájárulást, hogy ezt
toljuk ki augusztus 25-éig. Mi időközben az állami normatívát le is tudjuk mondani, le
is kell mondanunk holnap 16 óráig az elektromos rendszerrel. Ez az egyházi
normatívára vonatkozik.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Az eredeti szerződésben augusztus 2-a volt, és most 25-ére módosítanánk. Mi lehet
az oka, hogy Ő nem tud nyilatkozni erről?
Horváth Sándor

polgármester

Azért, mert még nem minden megye kapta meg a működési engedélyt. Nálunk
megvan, de Ő csak akkor tudja kiállítani, ha minden egyes megyétől megkapja., és
ezt még nem kapták meg.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Akkor elméletileg ránk nézve nincs akadálya.
Mrázik Sándor

alpolgármester

Mi van akkor, ha mi most lemondunk a normatíváról, és Ő augusztus 25-én nem fog
egyházi normatívát kapni?
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Horváth Sándor

polgármester

Nekünk azért kell az egyoldalú nyilatkozattétel, hogy itt Ő tehessen nyilatkozatot és
nekünk ne kelljen ezt a 230 000 Ft / fő / gyermek éves összeget kifizetni.
Mrázik Sándor

alpolgármester

Ezt én értem, hanem egyszer mi lemondunk a mi normatívánkról, Ő pedig a plusz
egyházi normatívát nem fogja megkapni augusztus 25-éig. Gyakorlatilag ránk száll
minden, viszont nekünk meg nincs normatívánk.
Horváth Sándor

polgármester

Ezzel pont hogy levesszük a vállunkról a terhet. Az, hogy Ő egyoldalú nyilatkozatot
tehessen, ebben magára vállalja a felelősséget.
Zsigmondné Kovács Margit

képviselő

Mi a garancia, hogy megkapja?
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Az idei törvény szerint az idén biztosan van még.
Mrázik Sándor

alpolgármester

Úgy értelmezem, ha esetleg nem kapja meg az egyházi normatívát, akkor
gyakorlatilag Ő azzal a normatívával fog indulni, amivel mi is indulhatnánk.
Paudits Béla

képviselő

Ha 10 %-kal csökken, eleve felmondásra kerül sor.
Sajtos József Tibor
Ha a működési engedélyt megkapja, megkapja a normatívát is.
Paudits Béla

képviselő

Nem jár együtt a kettő!
Horváth Sándor

polgármester

Egy dolog kell ehhez, csak a Kormányhivatal engedélye. Ha megjön a Heves –
Megyei Kormányhivatali engedélyük, onnantól kezdve ez él. A mi esetünkben a
Heves – Megye már kiadta az engedélyt, az alapján tudta kiadni a Fehérvári
Kormányhivatal, és semmi mástól nem függ csak a Heves – Megyei
Kormányhivatalnak a rábólintásától. Ha Ő rábólintott, akkor megvan az engedély is.
Sajtos József Tibor

képviselő

Kiegészíteném annyival, hogy amennyiben valamelyik megye nem adja ki, az Ő
településére az engedélyt, akkor Ő kimarad ebből a körből, de mi nem függünk a
többi megyében lévő településétől.
Horváth Sándor

polgármester

Ezt viszont a múltkori hiánypótlásban kirendeltek egy szakértőt, ez leigazolta, és az
alapján állította ki a ezt az engedélyeket. Ettől az egy engedélytől függ az egész. Itt
van a Heves – Megyei Kormányhivatalnak az állásfoglalása, így biztosan ki fogja
adni a mi esetünkben.
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Mrázik Sándor

alpolgármester

Én továbbra is azt a veszélyt látom Önkormányzati szintről, hogy ha valami oknál
fogva nem adják ki, és mi lemondtunk a normatíváról, visszaszáll a teher, viszont
nekünk ne lesz normatívánk. Se Seregélyes, se Sárosd nincs abban a helyzetben,
ha nem kapja meg a normatívát, akkor nem tudja fenntartani az intézményét.
Horváth Sándor

polgármester

Az állami normatívát mi megkapnánk, csak pótlólag kellene megigényelni. A
kiegészítő normatívát Ők kapnák meg.
Mrázik Sándor

alpolgármester

De mire megigényeljük, 5-ször fizetést kell adnunk. Mi tudjuk azt mondani a
dolgozónknak, hogy lesz fizetés csak várni kell rá?
Horváth Sándor

polgármester

A Kormányhivatal rendkívülivel vették előre, hogy mi megkaphassuk a működési
engedélyt, és megnyugtattak, hogy nincs benne semmi kockázat, nyugodtan
elfogadhatjuk, Ők ki fogják adni az engedélyt.
Paudits Béla

képviselő

Miért kellett módosítani, ha annyira biztosak benne Ők is?
Horváth Sándor

polgármester

Mert csak akkor adja ki a Heves – megyei csak akkor adja ki az összes intézményt
egybe, ha beérkezett hozzá az összes. A mi részünkről a működési engedély
rendben van.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

A működési engedély megvan, ez azt jelenti, hogy azt a normatívát amit mi kaptunk
volna, azt mindenképpen megkapja.
Paudits Béla

képviselő

A 2 × 22 millió Ft-os költséghez a fedezet megvan-e, és ha igen, akkor miből?
Horváth Sándor

polgármester

A pénzügyi gondnok azt mondta, hogy a hiteligényüket jelentsék be, és ha majd lesz
rá forrás, akkor meg tudjuk oldani. Jeleztem már a Baptista Szeretetszolgálatnak, de
a Szenczi úr most nincs itthon.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Felvetődött az a kérdés, hogy mi lenne, ha nem mondanánk le a normatíváról,
hanem majd csak októberben, és ahogy megjön azt vissza is küldenénk, de úgy
tudjuk, hogy akkor is kellene valamennyi kamatot érte fizetni.
Paudits Béla

képviselő

Ez nem megoldás, mert 2 fenntartó az azonos normatívát nem kaphatja meg, illetve
fenntartót nem lehet év közben váltani.
Kajos Istvánné

képviselő

Most az a legnagyobb kérdés, hogy lesz-e fizetés? Mert lehetnek benne hónapos
csúszások.
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Horváth Sándor

polgármester

Jelenleg kapjuk a normatívát.
Lehotainé Kovács Klára

polgármester

Augusztus 31-éig kapjuk, tehát abból lesz szeptemberben fizetés.
Horváth Sándor

polgármester

A bérekre azt mondta a pénzügyi gondnok, hogy azokat veszi előre.
Kéri a tervezet elfogadását a 2. pont kivételével, mivel a működési engedélyt az
szeretetszolgálat már megkapta.
Egyéb észrevétel, kérdés nem volt.
Seregélyesi Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
85/2012.(VII.30.) határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat
és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között 2012. május 30.
napján kötött, „Közoktatási Megállapodás a Seregélyesi Közoktatási Központ
Székhelyintézményei és Hétszínvirág Etalonsport Tagóvodája Fenntartói
Jogainak és Kötelezettségeinek Átvételéről és Folytatásáról, Közoktatási
Feladatok Teljesítéséről” megnevezésű megállapodásnak az előterjesztés
szerinti módosításával egyetért, az alábbi kivétellel:
 A szerződés tervezet 2. pontját figyelmen kívül kell hagyni, a már
megkapott működési engedély miatt.
 A szerződés tervezet 3-4. pont sorszámozása az előzőek miatt 2-3.-ra
változik
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
Sárosdi Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
99/2012.(VII.30.) határozata
A közoktatási megállapodás módosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat és a
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között 2012. május 30. napján
kötött, „Közoktatási Megállapodás a Seregélyesi Közoktatási Központ Farkas
Gyula Tagiskolája és Napraforgó Művészeti Modell Tagóvodája Fenntartói
Jogainak és Kötelezettségeinek Átvételéről és Folytatásáról, Közoktatási
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Feladatok Teljesítéséről” megnevezésű megállapodásnak, az előterjesztés
szerinti módosításával egyetért.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester
Határidő: azonnal

A polgármesterek megköszönték a képviselőknek és a meghívottaknak a részvételt
és az együttes Képviselő-testületi ülést berekesztették.

K.m.f.

Horváth Sándor
Seregélyes Nagyközség polgármestere

Ihászné Penzer Erzsébet
Jegyzőt helyettesítő Ig. Csop. Vez.

Lehotainé Kovács Klára
Sárosd Nagyközség polgármestere

Dr. Hanák Mária
Sárosd Nagyközség jegyzője

Telek László
jkv. hitelesítő

Mrázik Sándor
jkv. hitelesítő
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