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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd 
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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 2012. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Sajtos József Tibor – intézményvezető – képviselő  

2.) A Seregélyes Közoktatási Központ 2012. ¾ évi (időarányos) 
költségvetésének teljesítése 
Előterjesztő: Sajtos József Tibor – intézményvezető – képviselő  
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A napirendi javaslatot Seregélyes Nagyközség 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 Mrázik Sándor alpolgármestert és 
Takács Istvánné képviselőt kéri fel, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Sárosd Nagyközség Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal elfogadta.  
A napirendi javaslatot a Sárosd Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
1. Napirendi pont tárgyalása: 

A Seregélyesi Közoktatási Központ 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Sajtos József Tibor – intézményvezető – képviselő  
 
Horváth Sándor - polgármester 

Sikerült egyeztetni a Sárosdi pénzüggyel az anyagokat, és a mai tárgyalás alapján 
sikerült egy konszenzusra jutnunk, ami elfogadható minkét település számára.  
Horváth Károly - jegyző 
A módosítással kapcsolatban tudjuk azt, hogy az iskolának a tevékenysége 
augusztus 31- ével megszűnt. A módosítás lényegében egy megtörtént állapot is, 
ami a könyvelésben megjelenik, majdnem mindenhol 100 %-os, augusztus 31- ei 
állapot tekintetében, kivéve a Seregélyesi iskolánál, ahol van még a számlájukon 
pénz. A beszámoló része tükrözi a módosítást. Technikai akadálya volt, amiért 
elcsúsztunk. A két település igyekezett leülni az elszámolások tekintetében. Első 
alkalommal több pontatlanságot találtak magában a könyvelésben, ezért csúszott el 
ennek a tárgyalása. 
Kiss Gyuláné - alpolgármester 
Nehéz dolgunk volt, amikor próbáltunk egyeztetni ezeket a dolgokat, melyek nem volt 
teljesen egyetértés. Ezért is csúszott el az eredeti első tárgyalása a költségvetésnek 
és a módosításnak. Meg is kérdeztem a sárosdi polgármester asszonyt, hogy sikerült 
– e ez ügyben végleges álláspontra jutni, mert úgy érzem, hogy számunkra is az a 
fontos, hogy szálka mentesen fejezzük be ezt a társulást. Szeretnénk tudni, hogy 
véglegesen hogyan zárultak le a tárgyalások, még felénk fizetni kell bizonyos 
összeget, pontosan ezt az összeget én nem tudom. Úgy gondolom, hogy ez az 
együttműködés plusz bevételeket jelentett az iskolák számára. Mindenkinek 
köszönöm a munkáját, a segítséget, a hozzáállást, amit az intézmény irányában 
tanúsítottak.  
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
A következőkkel egészíteném ki. Nem is a módosítással kapcsolatban, mert ott 
bizonyos számok vannak, hanem a második napirendi ponthoz kapcsolódóan a 
költségvetés teljesítése. Hogy miért kellett ennyit egyeztetnünk, annak részben az az 
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oka, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az eredeti költségvetés a sárosdi intézmények 
vonatkozásában nem megfelelően készült el, alul tervezett volt. Úgy gondolom, hogy 
elég sok szakember foglalkozott a költségvetés összeállításával, mégis a számunkra 
elég rosszul sikerült megtervezni. Ezt abból gondoljuk, hogy így van, hogy a végén 
kiderült, hogy tetemes összeggel kell hozzájárulnunk, ami a korábbi években azért 
nem volt megszokott. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne végignézni a 
seregélyesi Képviselő-testületnek. Végül is egy 16.169.000 Ft – os tételről 
beszélünk. Ha ez februárba a tervezéskor egy magasabb összeggel van a Sárosd 
hozzájárulása megtervezve, akkor nyilván való, hogy februártól folyamatosan fizetve 
ez sokkal egyszerűbb megoldás lett volna, mint az, hogy most egy összegbe 
fizessük ekkora hiányt. A másik pedig az, hogy az augusztusi számla már nem is lett 
kiszámlázva. Mi azt hittük, hogy azért, mert szeptemberben esetleg már tudunk 
végleges adatokat, tehát ez húzódott december elejéig. Úgy gondolom, hogy más 
megoldást nem tudunk felajánlani, mint azt, hogy azt az elmaradt 1 hónapot, ami 
augusztusban nem lett kiszámlázva, azt mindenképpen ki tudjuk küldeni, ahogy 
megérkezik a számla, de a másik felét a következő költségvetésbe betervezve fogja 
tudni a Képviselő – testület átutalni Seregélyes számára. Délelőtt már megegyeztek 
a vezetők és a pénzügyesek ez ügyben, jelen pillanatban nincs 16 millió forintunk 
amit át tudnánk utalni, még akkor sem, amit az adósságrendezés elvitte azt a 
tartozást, ami a bank fele van. Így év végén nincs az önkormányzatnak a számláján 
ekkora összeg felhalmozódni. Én is úgy gondolom, hogy érdemes volt annak idején 
ezt a társulást létre hozni, lehet, hogy amit mondanak, hogy ha ez év végéig ment 
volna, akkor lehet, hogy kevesebb pluszt kellett volna hozzátenni. De most idáig 
jutottunk, és ezt tudom mondani. De ha az alpolgármester úrnak van kiegészíteni 
valója, akkor megkérem, hogy tegye meg.  
Mrázik Sándor - alpolgármester 
Átbeszéltük ezt, azt gondolom, hogy amennyire lehetett tőlünk telve, megtettük. Azok 
a számok valóban úgy vannak. Gyakorlatilag az amivel 2 hete szembesültünk, hogy 
megvolt a 2012. évi költségvetésünk, viszont az étkezési költségek teljesen külön 
voltak kezelve. Meglett a költségvetésünk, ami mondjuk 64 millió Ft, és ezen felül az 
étkezés külön tétel volt, amivel gyakorlatilag Sárosd Képviselő – testülete 2 hete 
szembesült. Amit a polgármester asszony mondott, hogy a 6 millió Ft-ot közösen 
állapítottuk meg, illetve amikor a Baptistáknak átadtuk az intézményeinket, az 
átmeneti állapotban havi szinten egy – két hónapra ez a plusz pénzösszeg illeti. 
Tehát mi egy 6 millió Ft –tal kalkuláltunk, ezzel szemben ott van az a közel 9 millió 
Ft, amivel a Képviselő – testület 2 héttel ezelőtt szembesült. Én is azt gondolom, 
hogy valóban alul tervezve volt a sárosdi intézmények költsége. Amikor külön 
voltunk, ez soha nem volt megbontva, az étkezés ugyanolyan része volt a 
költségvetésnek, mint a villanyszámla, és magát a mechanizmust mindenki tudja, 
hogy jogviszonyban a seregélyesi önkormányzattal vagyunk. A seregélyesi 
önkormányzat tud kommunikálni a társult intézménnyel. Ennek ez a lényege. Ez a 
pénz oda került, ahova ennek kerülnie kellett, de ez nem szerepelt a költségvetésbe. 
Horváth Sándor - polgármester 

Kérték, hogy a 2008 – 2012 közötti időszakról mutassunk ki, hogy milyen bevétele 
volt ennek a társulásnak. Összesen 179.754.859 Ft volt, ami a 2 településre érkezett. 
Ez plusz, mert a normatíva felett jött, ebből Seregélyes kapott 104.082.992 Ft – ot, 
Sárosd pedig 75.671.867 Ft- ot. Tehát a 4 év alatt ez a plusz érkezett hozzánk. Amit 
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az alpolgármester úr mondott, ez valóban így van, végig mentünk a bevételi - kiadási 
oldalon. Úgy gondolom, hogy ezek a számok mindkét fél számára elfogadhatók. 
Paudits Béla - képviselő 
Az alapköltségvetésben nem jó számokkal lett a Sárosdi intézmény megadva a 
ráeső költségvetés. Ez hogyan történhet? Nem a seregélyesiek hibáztak ugye? 
Horváth Sándor - polgármester 
Sárosnál ez mindig be volt téve a költségvetésbe, nálunk mindig külön szerepelt. 
Paudits Béla - képviselő 
Nem tűnt fel a számok alapján, hogy nem stimmel valami? 
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
64 millió Ft-ot mutatott ki akkor a pénzügy, hogy ekkora összeggel kell Sárosdnak 
hozzájárulni.  
Paudits Béla - képviselő 
A korábbi évekhez képest hasonló számok voltak? 
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Nem, vagy csak részben. Korábban kérdeztünk dolgokat a módosításnál, hogy az 
majd később kelleni fog, de majd a módosításnál betesszük, de számolni azért nem 
tudtunk, hogy mennyi állami normatíva meg egyebek jönnek le, mert nem tudjuk az 
adatokat, amivel számolni lehetne. Amióta átadtuk hozzátok, azóta a költségvetési 
rendszerbe nem tudunk belemenni, tehát nem tudjuk kiszámolni azt, hogy ennyi 
létszámra mekkora összeg jár. Az derült ki, hogy amit kiszámlázott Sárosd az 
étkeztetésre, ez eredetileg nem volt betervezve.  
Mrázik Sándor - alpolgármester 
Az intézmény az intézménynek adja le a létszámokat.  
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Ez azok a számok, amit konkrétan abba a hónapban a gyerekek elfogyasztottak 
étkezést. Azt adta le nekünk a sárosdi intézmények, és mi azt számláztuk ki.  
Sajtos József Tibor 
Mivel a pénzügyesek nincsenek itt, ezért csak feltételezést tudok mondani. A félévkor 
ha jól emlékszem, csúszásban voltak a könyvelés tekintetében, akkor az hangzott el, 
hogy majd az augusztus 31-i állapotnál lesz tisztázva a két település között az 
elszámolás. Valószínűleg mulasztás is történt, hogy amikor a költségvetés is készült, 
a sárosdi önkormányzat pénzügyese ezt megnézte, és egyeztette a seregélyesi 
pénzügyessel.  
Horváth Sándor - polgármester 
Egyeztettek.  
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
A jegyző asszony elmondása alapján a mi kalkulációnk eredetileg 71 millió Ft körül 
volt, és utána meggyőztek bennünket, hogy az 64 millió Ft. 
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Horváth Sándor - polgármester 
Az elszámolás során ezek a valós adatok.  
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Biztosan belejátszott nálatok az adósságrendezés, és ezért siklott el. Várjuk az 
augusztusi számlát, a másik körülbelül 10 millió Ft összeget pedig a jövő évben lesz 
kifizetve. Kérem a sárosdi Képviselő-testületet, hogy a módosítás elfogadását 
szavazza meg.  
Több kérdés, észrevétel nem volt. Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra 
bocsátotta az elhangzottakat. 
A Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
136/2012 (XII. 19.) számú 

H a t á r o z a t a 
A Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2012. évi 

költségvetésének módosításáról 
 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Seregélyes 

Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének részét képező, a 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- 
és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási 
Központ) 2012. évi költségvetési módosítását megtárgyalta, azt az írásos 
előterjesztés szerint változatlan formában Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításába beépítésre 
javasolja. 
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő–testülete 6 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

121/2012. (XII. 19.) határozata 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2012. évi költségvetési 
módosítását megtárgyalta, azt az írásos előterjesztés szerint változatlan 
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formában az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításába 
beépítésre javasolja. 
Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 

 Felelős: Horváth Sándor polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont tárgyalása: 
A Seregélyesi Közoktatási Központ 2012. ¾ évi (időarányos) költségvetésének 
teljesítése  
Előterjesztő: Sajtos József Tibor – intézményvezető – képviselő  
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 

A második napirendi pontot is megtárgyaltuk az imént. 
Horváth Sándor - polgármester 

Ez a határozati javaslat a 6 millió Ft-ot nem tükrözi. A mi részünkről a 6 millió Ft-ot 
tudjuk beszámlázni, és a maradékot a jövő éven.  
Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Akkor kiegészítésként a jegyző asszony ezt beleírja. 
Több kérdés, észrevétel nem volt. Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra 
bocsátotta az elhangzottakat. 
A Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2012.(XII.19.) számú 

H a t á r o z a t a 
A Seregélyesi Közoktatási Központ 2012. III. negyedévi költségvetésének 

végrehajtásáról és a Tagintézmények 2012. évi elszámolásáról 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi 
Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2012. évi elszámolását az 
írásos előterjesztést figyelembe véve az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
A Képviselő-testület a Seregélyesi Közoktatási. Központ Sárosdi 
Tagintézményeinek 2012. évi elszámolását az alábbi teljesített bevételi és 
kiadási főösszeggel elfogadja: 
:          ezer Ft-ban 
Intézmény Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat  

Teljesítés 

Farkas Gyula Általános 
iskola 

106.649 74.745 74.745 

Napraforgó Műv. Modell 
Tagóvoda 

56.990 42.736 42.736 

Összesen: 163.639 117.481 117.481 
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Felhívja a polgármestert, hogy Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának 
2012. évi zárszámadásába a határozatnak megfelelően építesse be.  
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények, és a közös 
költségek finanszírozásához szükséges, és átutalt Önkormányzati támogatás 
lezárásához 16.169.000 Ft jogos követeléssel egyetért. Ebből 8.816.000 Ft, a 
kedvezményes gyermekétkeztetés fedezete, mely Seregélyes általi helytelen 
tervezés következménye. Sárosd Nagyközség Képviselő-testülete ezzel a 
ténnyel az elszámoláskor szembesült.  
A jogos követelést Sárosd Nagyközség Önkormányzata a 2013. évi pénzügyi 
helyzetének ismeretében részletekben teljesíti.  
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Mrázik Sándor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő–testülete 6 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

122/2012. (XII. 19.) határozata 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2012. III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót, az előterjesztés szerint.  
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények, és a közös 
költségek finanszírozásához szükséges, és átutalt Önkormányzati támogatás 
lezárásához 16.169.000 Ft jogos követeléssel egyetért, melyet Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata kettő részletben fizet meg Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata javára, 6.169.000,-Ft-ot 2012. évi számlázással, 10.000.000,-Ft-
ot a 2013. évi költségvetésének terhére. 
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Horváth Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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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    Mrázik Sándor 
 ikv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
 
 

 
 
 


