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Az ülés megnyitása 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket, 
megállapította, hogy Sárosd Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mind a 7 
képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Istvánné és Göncz Zoltán képviselő-
testületi tagokat javasolta.  

A sárosdi képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 7 igennel, egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd polgármestere: Elmondta, hogy a kiküldött napirendi 
pontok után jelentkezett a Seregélyesi Közoktatási Központ, hogy a pedagógiai programot és 
az SzMSz-t szeretnék módosítani. Megkérdezte az intézményvezetőt, hogy vannak-e a 
témákban lényeges változások, költségvetést érintő érdemi változások?  
 
Sajtos József Tibor képviselő, iskolaigazgató: Válaszolt, hogy a költségvetést érintő 
változás nincs a témában. Törvénymódosítás miatt kellene módosítani az értékeléssel 
kapcsolatban. 
 
Lehotainé Kovács Klára polgármester: Megkérdezte, hogy az ismertetett napirendeken 
kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte a sárosdi képviselő-testületet, 
hogy a kiküldött napirendi pontokkal az elhangzott kiegészítéssel egyetértenek-e?  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal.. 
 
Horváth Sándor Seregélyes polgármestere: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, 
hogy Seregélyes Képviselő-testülete 7 fővel határozatképes. Az ismertetett napirendeken 
kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nem volt. Megkérdezte, hogy a kiküldött napirendi 
pontokkal egyetértenek-e?  
 
A seregélyesi képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igennel, egyhangúlag elfogadta. 
 

 

Napirendi pontok: 
 
1./ A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása és a 3/4 évi 
gazdálkodás végrehajtása. 
 
2./ Beszámoló a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- 
és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009/2010 nevelési év munkájáról. 
 
3./ A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda  működési dokumentumai. 
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1. 
 

A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetési módosítása 

 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy az írásos 
anyagot mindenki megkapta. A sárosdi testület a sárosdi intézményeknek a költségvetésével 
és a módosításával foglalkozott. A megbeszélésen Steflik Judit  intézményi gazdasági vezető 
is részt vett. A módosításokat a pályázati pénzek beépítése tették szükségessé. 
 
Kiss Gyuláné Seregélyes Nagyközség alpolgármestere: Elmondta, hogy a seregélyesi 
testület beszélt erről a témáról. December 13-án lesz bizottsági és testületi ülésük, ahol 
részletesebben meg lesz tárgyalva a ¾ éves beszámoló. A pénzügyi csoport vezetővel és a 
gazdasági vezetővel előzetes megbeszélést tartottak. Valóban egyeztettek a sárosdi testülettel, 
a sárosdi Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja ezt az anyagot. Úgy tudja, 
hogy az elszámolások rendben mentek. A testület nevében támogatja, hogy hozzájárulnak 
ahhoz, hogy ez a módosítás elfogadásra kerüljön. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy valóban 
foglalkozott a témával a nem határozatképes Pénzügyi Bizottság. Akik jelen voltak, 
megtárgyalták a módosítást.  
 
Göncz Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottság nem tud 
javaslatot tenni az elfogadásra, mert nem volt határozatképes. Ez a költségvetési módosítás 
gyakorlatilag adminisztratív jellegű, automatikusan javasolja ezt a módosítást elfogadni. 
 
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése az előre kiküldött anyaggal kapcsolatban? Nem volt.  
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
Közoktatási Központ költségvetésének módosítását. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

152/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Seregélyesi Közoktatási Központ Sárosdi Tagintézményeinek 2010. évi 
költségvetésének módosításáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének részét képező, a 
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Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 
2010. évi költségvetési módosítását megtárgyalta, azt az írásos előterjesztés 
szerint változatlan formában Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2010. 
évi költségvetésének módosításába beépítésre javasolja. 

 Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 

 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
Közoktatási Központ költségvetésének módosítását. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

99/2010. (XII. 09.) sz. h a t á r o z a t a 
 
  Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat 

2010. évi költségvetésének részét képező, a Seregélyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetési módosítását megtárgyalta, azt az 
írásos előterjesztés szerint változatlan formában az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosításába beépítésre javasolja. 

  Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 

  Felelős: Horváth Sándor polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 

Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetésének 3/4 évi végrehajtása 
 

Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy a beszámolót 
mindkét testület megkapta. Azt látták, hogy mindkét intézmény időarányosan költekezett. Az 
egyéb juttatások területén nem időarányos a kifizetés, mert van, ami korábban kifizetésre 
került. 
 
Göncz Zoltán képviselő: Elmondta, hogy az óvoda tekintetében a sajátos juttatások 
költségnél 1-2-300 % túllépések vannak. Nem jelentős összegek, a nagyobb összegek 
időarányosak. Megkérdezte, hogy ezek a kafetéria és egyéb juttatások előrehozatalából 
származnak? 
Sajtos József intézményvezető elmondta, hogy az óvodánál is a z IPR juttatásokból adódott 
az eltérés. 
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Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogyha az iskola 
tekintetében ez ide tartozott, akkor az óvodánál is, azért nem beszéltek erről külön. 
 
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
III. negyedévi költségvetési beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

153/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Seregélyesi Közoktatási Központ 2010. III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról 

 
  Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 
2010. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, az 
előterjesztés szerint. 

 
  Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármestere: Szavazásra tette fel a III. 
negyedévi költségvetési beszámolót. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

100/2010. (XII. 09.) sz. h a t á r o z a t a 
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
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Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2010. III. negyedévi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, az előterjesztés szerint. 

 
 Felelős: Horváth Sándor polgármester 

  Határidő: azonnal 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy a 
költségvetés elfogadásakor is tudták, hogy a következő negyedévben a költségvetésbe 
eredetileg betervezett összeg nem elég. A nyugdíjba vonuló pedagógusok helyettesítése nem 
volt betervezve szeptembertől, illetve történtek sajnálatos események is, ahol szintén 
jelentkeznek plusz kiadások. Természetesen ezeket a sárosdi testület biztosítja. 
 

2. 
 

Beszámoló a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- 
és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009/2010 nevelési év munkájáról. 

 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy a testület 
szeptemberben a sárosdi intézmények beszámolóját megvitatta, és akkor el is fogadta. A most 
kiküldött anyag viszont az egész intézményre vonatkozik. 
 
Kiss Gyuláné Seregélyes Nagyközség alpolgármestere: Elmondta, hogy az intézmények 
beszámolója tényleg nagyon részletes. A nevelési tanácsadóban végzik a pályaválasztási 
tanácsadást. Az előző tanévben, amiről most tárgyalnak, Sárosd nem szerepel a táblázatban, 
de az idei tanévben bekapcsolódtak. Normatíváról van szó, nem mindegy senkinek sem, a 
sárosdi részvételt örömmel vette. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megköszönte az intézmény 
valamennyi dolgozójának a tavalyi tanévben végzett munkáját. Tudja, látja, hogy nem 
egyszerűsödnek a dolgok. További jó munkát kíván és kitartást, mert úgy látja, hogy 
változások lesznek. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

154/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Seregélyesi Közoktatási Központ 2009/2010 nevelési év munkájáról  
szóló beszámolóról. 
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 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 
2009/2010 nevelési év munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármestere: Szavazásra tette fel a beszámolót. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

101/2010. (XII. 09.) sz. h a t á r o z a t a 
 

  Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi  
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda 2009/2010 nevelési év munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
  Felelős: Horváth Sándor polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
 

3. 
A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 

Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda működési dokumentumai 
 
Sajtos József Tibor képviselő, iskolaigazgató: Elmondta, hogy egy olyan pont 
megváltoztatására van lehetőség, ami az elmúlt években nagy vitára adott okot. Korábban az 
első évfolyamon volt szöveges értékelés, amit a 3. évig kötelező jellegűvé tettek. Most van 
olyan lehetőség, hogy a szöveges értékelést felválthatja a jeggyel való értékelés. Első 
évfolyamon szöveges értékelés lenne, a második évfolyam I. féléve szövegesen lenne 
értékelve, a II. félévi értékelésnél áttérnének a jeggyel való értékelésre. Ehhez kérik a két 
testület hozzájárulását. 
 
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy beszéltek erről 
Seregélyesen. Stilisztikai hibákat találtak az SzMSz-ben, kérik, hogy ezeket javítsák ki. 
 
Horváth Károly Seregélyes Nagyközség jegyzője: Elmondta, hogy amit a jogszabály előír, 
úgy járjanak el.  
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Megkérdezte, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Nem volt. Szavazásra tette fel a 
módosítást. 
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A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
az alábbi döntést hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

155/2010 (XII. 09.) számú 
 

H a t á r o z a t a 
 

A Seregélyesi Közoktatási Központ működési dokumentumairól 
 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 
pedagógiai programját, szervezeti és működési Szabályzatát, valamint házi 
rendjét jóváhagyja. 

 
 Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Horváth Sándor Seregélyes Nagyközség polgármestere: Szavazásra tette fel a módosítást. 
A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 
egyhangúlag 7 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi döntést hozta: 
 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

102/2010. (XII. 09.) sz. h a t á r o z a t a 
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Seregélyesi 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 
pedagógiai programját, szervezeti és működési Szabályzatát, valamint házi 
rendjét jóváhagyja. 

 Felelős: Horváth Sándor polgármester 
 Határidő: azonnal 

Egyebek 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Elmondta, hogy a Farkas 
Gyula Tagiskolának van egy kérése. Bevezetésre került a napköziotthonos oktatás az első 
osztályban. Ezt szeretnék folytatni, ezért még egy állásra lenne szükség. Ez szeptemberben 
aktuális, de a sárosdi testület hozzájárul ehhez.  
A sárosdi óvoda tető felújítására közösen beadott pályázat eredményes lett. Akkor tudják 
elvégezni a munkát, ha lerövidítik a tanévet. Legkésőbb május végén bezárna az óvoda azzal 
a feltétellel, hogy egy csoportnyi gyereket, ha szükséges, el tudnának látni a nyári szünet 
folyamán. Február 15-ig vagy február végéig meg kell hozni az intézményt érintő változást. 
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Kérte, hogy hozzák meg majd ezt a döntést. Megkérdezte Györök Gyöngyi pénzügyi csoport 
vezetőtől, hogy mit látnak a társult intézményekre vonatkozó normatíváknál, lesz-e lényeges 
változás? 
 
Györök Gyöngyi pénzügyi csoportvezető: Elmondta, hogy csak az első 8 hónapra van 
társulási normatíva a költségvetési javaslatban. Gyakorlatilag a 2010. évi törvény alapján 
lehet igényelni. Csak a kistérségi normatívát tudnák lehívni, ami a sárosdi óvoda után jár. Ez 
nagyon nagy kiesést jelent. Nem tudja, hogy lesz-e ebben változás vagy nem. 
 
Lehotainé Kovács Klára Sárosd Nagyközség polgármestere: Remélik, hogy február végéig 
erre is kapnak választ, akár az országgyűlési képviselőjükön keresztül is. Nem támogatja a 
kormány a pénzügyi megfontolásból létrejött társulásokat. Ha ez a támogatás, plusz normatíva 
nincs, akkor érdemes-e továbbra is fenntartani ezt a társulást? Az elsődleges szempont nem 
valami más volt, amikor létrehozták, csak hogy plusz forrásokhoz jussanak.  
 
Györök Gyöngyi pénzügyi csoportvezető: Elmondta, hogy most folyik a Magyar 
Államkincstárnál a 2007-2008-2009-es tanévek ellenőrzése. Egyrészt felülvizsgálják saját 
magukat és olyan részeket is vizsgálnak, amit eddig nem vizsgáltak. Ez érinti a sárosdi 
tagintézményeket. Jövő héten várhatóan lesz ennek eredménye, erről tájékoztatást fognak 
küldeni. Az SNI-s gyerekeket nézték át újra, ami leginkább a sárosdi gyerekeket érinti. 
 
Sajtos József Tibor képviselő, iskolaigazgató: Elmondta, hogy szeretné megköszönni a 
négy intézmény nevében, amit az önkormányzat és a régi illetve a mostani testület tett az 
oktatás területén. Kívánja, hogy a jövő évben hasonló munkát fejtsenek ki, mint ami eddig is 
volt. Békés karácsonyt és boldog új évet kíván. 
 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a polgármesterek megköszönték a 
megjelentést és az együttesen tartott képviselő-testületi ülést bezárták. 

 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Lehotainé Kovács Klára Dosztály Csaba 
Sárosd Nagyközség polgármestere Sárosd Nagyközség jegyzője 
 
 
 
 
 Takács Istvánné Göncz Zoltán 
 hitelesítő  hitelesítő 
 

 
 
 
 Horváth Sándor Horváth Károly 
Seregélyes Nagyközség polgármestere Seregélyes Nagyközség jegyzője 
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