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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi február 27-i együttes 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Seregélyes Községháza 
 
Jelen vannak: 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Lehotainé Kovács Klára   polgármester 
Mrázik Sándor    alpolgármester 
Takács Istvánné 
Zsigmondné Kovács Margit 
Véningerné Bognár Krisztina  képviselők 
 
Távollévők: 
Telek László 
Végh László     képviselő 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Horváth Sándor    polgármester 
Kiss Gyuláné    alpolgármester 
Kajos Istvánné 
Ladányi László 
Németh Zsolt 
Paudits Béla 
Sajtos József Tibor    képviselők 
 
Meghívottak: 
Dr. Hanák Mária     Sárosd – jegyző  
Horváth Károly    Seregélyes – jegyző  
Kustán Ferenc    Seregélyes – alpolgármester  
Györök Gyöngyi    pénzügyi csop.vez. 
Ihászné Penzer Erzsébet   ig.csop.vez. 
Bakulár Andrea    Seregélyes Iskola gazdasági vezető 
Gyengéné Kurucz Anita   jkv. vezető 
 
Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket.  
 
Megállapítja, hogy Seregélyes Képviselő-testülete 7 fővel határozatképes. 
 
Ismerteti a napirendi javaslatát: 
 
 
 
 



 - 3 - 

 
1.)  Seregélyesi Közoktatási Központ 2012. I. félévi költségvetésének teljesítése 

Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester  
 
2.)  Egyebek 
 
A napirendi szavazatot Seregélyes Képviselő – testülete 7 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester asszony köszönti a megjelent képviselőket és 
a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy Sárosd Képviselő – testülete 5 fővel 
határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Zsigmondné Kovács Margit 
képviselőket kéri fel.  
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Sárosd Képviselő – testülete 5 igen 
szavazattal elfogadta.  
A napirendi javaslatot a Sárosd Képviselő – testület 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
1.) Napirendi pont: 

Seregélyesi Közoktatási Központ 2012. I. félévi költségvetésének teljesítése 
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester  
 
Horváth Sándor   polgármester 
Ebben a napirendi pontban kérdezném a gazdasági vezetőnket, hogy van – e a 
kiküldött anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valója? 
Györök Gyöngyi   pénz. gazd. vezető 

Nincs, ha van kérdés szívesen válaszolunk. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Azt szeretném mondani, hogy számszaki hibákat találtam, a Sárosdi iskolára 
vonatkozóan a bevételeknél 16. számú mellékletnél. A 2 – 4 – 5 – ös sorban, a 13-as 
sorban nincs összeadva. Ahol a bevételek fel vannak sorolva, a D oszlopban a 
teljesítés, de az összesítésben nem szerepel a teljes összeg. Ez 210 körül van + az 
áfa. Ezáltal pozitívan javítana a bevételen. Tehát 29 helyett 238-nak kell szerepelni. 
Itt javítani kell az egész sort. Az intézmény vezetőkhöz lett volna még kérdésem, 
hogy a 18. sorban az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatáshoz címszó alatt 
mi van számolva. 
Bakulár Andrea    iskola gazd. vezető 

A táppénz hozzájárulás van abban a sorban.  
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

A jubileumi jutalomnál gondolom, hogy volt olyan, akinek év közben járt és 
áthúzódott szeptemberre. Tehát a következő évnél 801 ezer Ft-tal ez az összeg 
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csökkenni fog. A dologi kiadásnál a 45-ös sorban a szellemi tevékenység végzésére 
kifizetés – ez mit takar? 
Bakulár Andrea   iskola gazd. vezető 

A sárosdi óvodába tudom, hogy a szurdapedagógus halláskárosultakkal foglakozott, 
az iskolában a logopédusra tudok gondolni. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
A logopédust nem az iskola fizeti.  
Bakulár Andrea   iskola gazd. vezető 
Volt egy továbbképzés, ami itt volt Seregélyesen minden intézménynek. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester   
Ugyancsak van egy számszaki hiba a 18-as számú mellékletnél az óvodához 
tartozóban a 13. sorban, összesen a kifizetésnél a 142 % helyett 1,42 % akart lenni 
igaz? Azaz csak a tizedes vessző probléma lehet. Az észrevételem az lenne az 
egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál a táppénz, mert ott jóval több 
került felhasználásra, mint amennyi be volt tervezve. Észrevételem még, hogy a 
szakvizsga továbbképzés 213 ezer Ft volt, gondolom ennyi volt a normatíva, és itt 
495 ezer Ft volt ráköltve. Ki fizeti ennek különbözetét? Ha ennyi pénze van az 
intézménynek, hogyan fizetheti ki ennek a dupláját? Ki járult ahhoz, hogy a 
duplájánál is többet elkölthet? Kinek fizeti vissza? 
Bakulár Andrea   iskola gazd. vezető 
A sárosdi Önkormányzatnak. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
Van még ezen a részen a 38. sorban az étkezési hozzájárulás 210 ezer Ft. 
Bakulár Andrea   iskola gazd. vezető 
Az óvodában is voltak törzsgárdások. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
A törzsgárdát mi fizetjük. Nem lehet, hogy jutalmat osztott az intézményvezető 
étkezési utalvány formájában? 
Bakulár Andrea   iskola gazd. vezető 

Rajtunk keresztül biztos, hogy nem. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Már csak azért sem, mert 40 ezer Ft lett kiosztva, és 3 ember volt.  
Bakulár Andrea   iskola gazd. vezető 

Lehet, hogy elcsúsztunk egy sort, de ezt megnézem. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Ezt jó lenne tudni, hogy mi volt? 
Ha a végét nézem a dolgoknak, akkor gyakorlatilag időarányosnak tekinthető.  A 
szellemi tevékenység végzésére kifizetésnél 200 ezer Ft volt betervezve, és 741 ezer 
Ft lett elköltve. 
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Bakulár Andrea   iskola gazd. vezető 

Ő volt a hallássérült kisgyerek.  
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Tehát ott a szurdapedagógus miatt van.  
Sajtos József Tibor  képviselő 
Nehéz volt szakembert találni. 
Horváth Sándor   polgármester 

Van – e valakinek kérdése, kiegészíteni valója a hallottakkal kapcsolatban? 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
Horváth Sándor polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
94/2011.(X.1.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat 
2012. I. félévi gazdálkodási beszámoló részét képező, a Seregélyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda 2012. I. félévi gazdálkodási beszámoló egyeztetési 
dokumentumait megtárgyalta, azt a számszaki helyesbítések figyelembe vétele 
mellett az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodási beszámolójánál 
elfogadásra javasolja. 
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 
Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat. 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2012. (X.1.) számú 
H a t á r o z a t a 

Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményei 
2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról 

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzatának 2012. I. félévi gazdálkodási beszámoló részét 
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képező, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai 
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2012 I. félévi gazdálkodási 
beszámoló egyeztetési dokumentumait megtárgyalta, azt a számszaki 
helyesbítések figyelembe vétele mellett Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzatának 2012. I. félévi gazdálkodási beszámolójánál elfogadásra 
javasolja. 
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) Napirendi pont: 
Egyebek 
 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
Lenne pár pénzügyes kérdésem. Van nálunk olyan dolgozó, aki sétáló idejét tölti. 
Információim szerint a dolgozó sétáló időre járó bérét a sárosdi Önkormányzat fogja 
fizetni. Az egyik takarítónő az iskolából. Őt most átvették a Baptisták, vagy nem? 
Györök Gyöngyi   pénz. gazd. vezető 
Nem vették át.  
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
Nálunk számfejtett a Kincstár.  
Györök Gyöngyi    pénz. gazd. vezető 
Írásban rendelkeztem a szóbeli megbeszélések alapján arról, hogy Ő átkerül a 
sárosdi önkormányzathoz, és ott fogják számfejteni, és ott kell kifizetni. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Hova vesszük állományba?  
Györök Gyöngyi   pénz. gazd. vezető 
Akik hozzánk kerültek, őket bevezetett óvodai technikai feladatra tettük rá a két 
óvodai dolgozót. Így a 3 dolgozónak megoldódik a problémája, hogy 2 dolgozó 
nálunk marad, 1 pedig a sárosdi önkormányzatnál. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Az lenne a kérdésem, hogy kaptunk tőletek olyan számlákat, amik augusztus 31-e 
előtti számlák, de átjöttek hozzánk, hogy ezt mi fizessük ki. Azt szeretném kérdezni, 
hogy iskola vagy óvoda telefonszámlát hogy fizessük ki? 
Györök Gyöngyi   pénz. gazd. vezető 

Úgy ahogy a seregélyesi Önkormányzat. Különböző technikai dolgok miatt és az 
adósságrendezés miatt bent maradtak a számlák. Voltak olyan számlák is, amik nem 
érkeztek be augusztus 31- ig, sőt még most is jönnek folyamatosan a számlák. Az 
iskola csak a KISZI számláról tudna fizetni, viszont mi nem fizethetjük ki a sárosdi 
számlát. 
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Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Az új államháztartási törvény megmondja, hogy mit hova. Van olyan július 20-ai 
számla, aminek augusztus 20-a volt a kifizetési határideje. Van olyan telefonszámla, 
aminek szeptember 24-e a fizetésének a határideje, ami az augusztusi 
beszélgetéseket tartalmazza. 
Kiss Gyuláné   alpolgármester 
Mi adósságrendezés alatt vagyunk. Így ezeket a számlákat nem tudjuk kifizetni.  
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
Van benne olyan dolog, ami úgy gondolom, hogy az intézmény hanyagsága, mert a 
júliusi számlát be lehetett volna nyújtani augusztusig.  
Györök Gyöngyi    pénz. gazd. vezető 
Vannak benne dolgozói hanyagság, de időbeli eltolódás is.  
Horváth Sándor   polgármester 

A Közép – Duna Hulladékkezelő Társulás kapcsán a konzorcium küldött egy 
anyagot, ami alapján nyilatkozatot kellene tennünk arról, hogy a Raiffeisen Banknak 
a Kötvényeket a hulladékkonzorciummal kapcsolatban óvadékba helyezzük, és 
ehhez kellene a Képviselő – testületnek a hozzájárulása. A polgármester asszonyt 
felkérem, hogy tájékoztasson bennünket. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Arról van szó, hogy ez a Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. 
tavaly december 28-án kötött egy megállapodást a Raiffeisen Bankkal, ami 3. 899 
millió Ft kölcsön folyósításáról szól.  
Ez a levél a múlt héten érkezett. 
Horváth Sándor   polgármester 
Ezzel akarja bebiztosítani magát a Bank, hogyha nem jut hozzá a forrásához, akkor 
az Önkormányzat a tulajdon részét átveszi.  
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Mit jelent az, hogy forgatmány? 
Mrázik Sándor   képviselő  

A forgatmány azt jelenti, hogy egy 3. illetve egy 4. személynek is joga van a 
Részvénytársaságba bekerülni ezáltal. Ha ilyen kerülünk, ki lehet vásárolni a 
tulajdon többséget az 51 %-ot mégpedig úgy, hogy mivel egy Zrt., nem kell 
felértékelni a vagyont. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 
Mondjuk azt, hogy ehhez kevés az információ, és október 5-éig nem tudunk 
nyilatkozni, és adjanak egy részletesebb felvilágosítást. Azt tudom mondani, hogy a 
Kormányzat és a Társulási Tanács között létrejött a szerződéskötés, tehát az a 
pályázat, amit beadtak a hulladéklerakók. Tehát az a pályázat kormányzati 
támogatást kapott. Új hulladékgazdálkodási törvény is lesz. Javaslom, hogy kérjünk 
egy részletesebb felvilágosítást ezzel kapcsolatban.  
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A polgármesterek megköszönték a képviselőknek és a meghívottaknak a részvételt 
és az együttes Képviselő-testületi ülést berekesztették. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Horváth Sándor Horváth Károly 
Seregélyes Nagyközség polgármestere Seregélyes Nagyközség Jegyzője 
 
 
 
 
 
 
 
 Lehotainé Kovács Klára Dr. Hanák Mária 
Sárosd Nagyközség polgármestere Sárosd Nagyközség jegyzője 
 
 
 
 
 
 
 
 Takács Istvánné Zsigmondné Kovács Margit 
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
  

 


