Jegyzőkönyv

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
és
Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. május 3.-i
együttesen tartott üléséről.

T artalom:
Határozatok:
Sárosd Nagyköz ség Önk ormányza tának Képvise lő- test ü lete:
 59/2012.(V.3.):

Seregélyesi
Közoktatási
módosításáról

 60/2012.(V.3.):

Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Központ

2011.

évi

költségvetésének

Seregélyes Nagyköz ség Önkormán yzat a Képvi selő-te stü lete:
 60/2012.(V.3.):

Seregélyesi
Közoktatási
módosításáról

 61/2012.(V.3.):

Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
-1-

Központ

2011.

évi

költségvetésének

Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Sárosd
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3.-i együttes üléséről.
Az ülés helye: Községháza Seregélyes
Jelen vannak:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Lehotainé Kovács Klára
polgármester
Takács Istvánné
Végh László
Véningerné Bognár Krisztina
Zsigmondné Kovács Margit
képviselők
Távollévők:
Mrázik Sándor
Telek László

alpolgármester
képviselő

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Horváth Sándor
polgármester
Kiss Gyuláné
alpolgármester
Kajos Istvánné
Ladányi László
Németh Zsolt
Paudits Béla
képviselők
Távollévők:
Sajtos József Tibor
képviselő
Meghívottak:
Dr. Hanák Mária
Horváth Károly
Györök Gyöngyi
Ihászné Penzer Erzsébet
Bakulár Andrea
Varga Éva

jegyző
jegyző
gazd.vez..
ig.csop.vez.
Közoktatási Központ gazd. üi.
Közoktatási Központ gazd.vez.

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy Seregélyes Képviselő-testülete 6 fővel határozatképes.
Ismerteti napirendi javaslatát:
1.) A Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
2.) A Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi költségvetési zárszámadása
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
A napirendi javaslatot a 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 5 fővel
határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Végh László és Zsigmondné Kovács Margit képviselőt kéri
fel.
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A jegyzőkönyv hitelesítők
szavazattal elfogadta.

személyét

Sárosd

Képviselő-testülete

5

igen

A napirendi javaslatot a Sárosd Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta.

1.)

Napirendi pont tárgyalása:

A Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Mi is megnéztük, egy probléma van a művészeti oktatás kiadásainál. Sajnálattal vettük,
hogy ez csak most szerepel itt, sem a tavalyi költségvetés megbeszélésekor, sem
félévkor, sem a háromnegyed éves beszámolókor az összegről mi nem tudtunk,
gyakorlatilag az idei évi költségvetés tárgyalásakor került elő és nem nagyon tudunk
vele mit kezdeni. Ez nem volt beépítve a sárosdi két intézmény költségvetésébe. Ha ezt
tavaly ilyen táján ismerjük, azt mondtuk volna, hogy nincs rá fedezetünk, nem lehet
meghirdetni szeptemberben a tanév elején. A művészeti oktatásnál azt vállalja a szülő
amit x éve. Nagy dilemmában vagyunk, mert a költségvetésünkben nincs egy kanyi
forint sem és erről az előző évben nem esett szó. Idén február környékén kaptunk
tájékoztatást az iskolától, aminél kiderül, hogy pl. van egy gyerekünk, akinek a zenei
oktatása 1 tanévben 430.000,-Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Nem igazán vállalnánk
be. Azt mondtuk volna a szülőnek, amennyiben tudja, vállalja be. Két, három éve is
mondtuk, hogy szakkört lehet tartani, ha a szülő megfizeti. Másik, hogy az idei tanévi
költségvetésnél sincs szó, hogy ebben az évben is fizetnünk kell 8 hónapra, mert akkor
azt mondjuk, hogy szeptembertől nem indul művészeti oktatás, mert nem tudjuk
finanszírozni. Amennyiben az önkormányzati társulás működteti tovább szeptembertől
az iskolát, nekünk erre nem lesz fedezetünk. Azzal lehet meghirdetni, ha a szülő vállalja
a fizetést. A 2.300.000,-Ft-ra nem látunk esélyt. Az óvodai 704.000,-Ft–ot
pénzmaradványként kell figyelembe venni.
Györök Gyöngyi

gazd.vez.

Év végén érkezett támogatás, itt van a számlán, azt sárosdi óvoda elköltheti.
Végh László

képviselő

Ezt nem láttuk, olyan dolog, hogy a tavalyiról beszélünk. Ez olyan dolog, hogy egyszer
csak jött egy pénz , gondolom abból adódott, hogy lecsökkentették a művészeti oktatás
normatíváját. De amikor ezt indították, látni kellett volna, hogy ilyen csökkentett
támogatással, mennyit kell mellétenni az önkormányzatnak. Ha mi ezt tudjuk, nem
vállaljuk.
Kiss Gyuláné

alpolgármester

Engem is nagyon meglepett a dolog, amiről nem tudott senki és most azt kell
jóváhagyni. Nem kötelező jóváhagyni, ki kell belőle venni.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Amit kellett mindig elutaltuk, nem volt elmaradásunk. Az idénre be van tervezve 68-69
millió, tavaly 74 volt, akkor az idén kevesebb biztos nem lesz.
Véningerné Bognár Krisztina

képviselő

A térítési díj államilag van meghatározva?
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Györök Gyöngyi

gazd.vez.

Van rá egy jogszabály, ami megállapítja a díjakat és meg van határozva, hogy milyen
érdemjegy alapján milyen kedvezmény jár.
Paudits Béla

képviselő

Klári, úgy gondolom, jogos a felvetés, hunyók voltunk, de ennek megvan a maga
felelőse, csak kettős mérce van. Valakinek mindent lehet, valakinek semmit. Volt egy
megállapodás, hogy ha 1 forintot is hozzá kell tenni a művészeti oktatáshoz, akkor
szüntessük meg. Tudjuk, hogy ez a művészeti oktatás miről szól.
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Tudjuk, hogy nem rossz helyen vannak ott a gyerekek. Tudjuk, hogy plusz értéket
hozunk létre, minden önkormányzati rendezvényen ezek a gyerekek szerepelnek és
elismerést érdemelnek mind a pedagógusok, mind a gyerekek. Emlékszem arra, amikor
az én gyermekem járt zongorára, az én fizetésem 5%-a volt a tandíj, most számolva
egy gyereknek 6.000,-Ft-ot kellene fizetnie tandíj címen havonta.
Horváth Sándor

polgármester

A művészeti kivételével elfogadható a módosítás? A művészetit a két önkormányzat
egyezteti.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2012. (V.3.) határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat 2011
évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda
2011. évi költségvetési módosítás egyeztetési dokumentumait megtárgyalta, azt az
önkormányzat 2011 évi költségvetésének módosításába beépítésre javasolja, azzal,
hogy a művészeti oktatás önkormányzatokat érintő saját hozzájárulás tekintetében,
Sárosd és Seregélyes települések közötti megosztásában Sárosd Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületével egyeztet.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő:azonnal
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyszerű többségi
szavazással 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozta:
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2012. (V.3.)
Határozata
A Közoktatási Központ 2011. évi költségvetésének módosításáról
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata 2011 évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi Általános
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Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató
Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési módosítás egyeztetési dokumentumait
megtárgyalta, azt Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2011 évi költségvetésének
módosításába beépítésre javasolja azzal, hogy a művészeti oktatás önkormányzatokat
érintő saját hozzájárulás tekintetében, Sárosd és Seregélyes települések közötti
megosztásában Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével
egyeztet.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:azonnal
2.)

Napirendi pont tárgyalása:

A Seregélyesi Közoktatási Központ 2011. évi költségvetési zárszámadása
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

A zárszámadással kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Lehotainé Kovács Klára polgármester
Ugyanaz, a művészeti elszámolás kivételével elfogadásra javasoljuk illetve az óvodai
pénzmaradvány.
Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt a témával kapcsolatban.
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen és 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2012. (V.3.) határozata
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat 2011
évi költségvetési zárszámadásának részét képező, a Seregélyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és
Óvoda 2011. évi költségvetési zárszámadás egyeztetési dokumentumait megtárgyalta,
azt az önkormányzat 2011 évi költségvetési zárszámadásába beépítésre javasolja,
azzal, hogy a művészeti oktatás önkormányzatokat érintő saját hozzájárulás
tekintetében, Sárosd és Seregélyes települések közötti megosztásában Sárosd
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével egyeztet.
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő:azonnal
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyszerű többségi
szavazással 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozta:
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2012. (V.3.)
Határozata
A Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2011. évi
zárszámadásáról.
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Seregélyesi Közoktatási
Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2011. évi zárszámadását az írásos előterjesztést
figyelembe véve, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A képviselő-testület, a Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek
2011. évi zárszámadását az alábbi bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja:
Intézmény

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Farkas Gyula Általános Iskola

106.302

109.646

109.646

Napraforgó Műv. Modell Tagóvoda

56.550

57.115

57.115

Összesen

162.852

166.761

166.761

A művészeti oktatás kiadásait a Közoktatási Központ költségvetése, illetve
zárszámadása
tartalmazza.
Ezzel
kapcsolatos kötelezettségről
a
társult
önkormányzatok további egyeztetést folytatnak.
Felhívja a polgármestert, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi
zárszámadásába a határozatnak megfelelően építtesse be.
A képviselő-testület kéri és tudomásul veszi, hogy a Művészeti Modell Tagóvoda – a
teljesített bevételi előirányzatán felül – rendelkezik 2011. december 31.-i záró állomány
alapján 704.000,-Ft függő bevétellel. A bevétel az Óvodát illeti meg, mely összeg
pénzmaradvány elszámolásakor figyelembe kerüljön.
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester
Határidő:azonnal
Paudits Béla

képviselő

Most, hogy itt együtt van a két testület, feltételezem, hogy a Sárosdi képviselő-testület
sem kapott tájékoztatást arról, hogy a Steflik Jutkát helyettesítő kis hölgy mennyiért
csinálja ezt havonta. Második alkalommal kértem, hogy tudjuk meg.
Varga Éva

Közoktatási Központ gazd.vez.

Kinek adhatom?
Horváth Sándor

polgármester

Személyi ügy, zárt ülést kellene elrendelni.
Paudits Béla

képviselő

Akkor, meddig tart, hogy zárt ülés legyen elrendelve?
Horváth Károly

jegyző

Kell rajta vitázni, vagy dönteni?
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Paudits Béla

képviselő

Nem. Én csak szeretném tudni. Ez az egyik, a másik, hogy az igazgató úr biztos, hogy
fontos elfoglaltsággal rendelkezik, de van egy helyettese, miért nincs itt, az oktatási
intézményt képviselve? Kettőre tudok gondolni. Vagy együtt vannak, vagy egyszerűen
nem tudna hozzászólni az itteni dolgokhoz.
Horváth Sándor

polgármester

Én ezt nem feltételezném. Az iskolánál MVH ellenőrzés van és rosszul is volt. Volt itt és
jelezte ezt a problémát.
Varga Éva

Közoktatási Központ gazd.vez.

Itt van kinek adhatom a számlákat?
Horváth Sándor

polgármester

Ha bezárjuk az ülést meg lehet nézni.
Paudits Béla

képviselő

Jó, akkor utána.

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

Horváth Károly
Seregélyes Nagyközség jegyzője

Lehotainé Kovács Klára
Sárosd Nagyközség polgármestere

Dr. Hanák Mária
Sárosd Nagyközség jegyzője

Végh László
ikv. hitelesítő

Zsigmondné Kovács Margit
jkv. hitelesítő
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