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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. évi július 25.-i együttesen tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza Seregélyes  
 
Jelen vannak: 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Lehotainé Kovács Klára   polgármester 
Mrázik Sándor    alpolgármester 
Takács Istvánné 
Telek László 
Véningerné Bognár Krisztina  képviselők 

Tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Hanák Mária    jegyző 
 
Távollévők: 
Végh László 
Zsigmondné Kovács Margit  képviselő 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
Horváth Sándor    polgármester 
Kiss Gyuláné    alpolgármester 
Kajos Istvánné 
Németh Zsolt 
Paudits Béla 
Sajtos József Tibor    képviselők 
 
Távollévők: 
Ladányi László  képviselő 
 
Meghívottak: 
Horváth Károly    jegyző 
Dr. Andris Ildikó    TM – LINE Zrt. pénzügyi gondnok 
Dr. Hutter Ambrus    ügyvéd 
Györök Gyöngyi    pénzügyi csop.vez. 
Ihászné Penzer Erzsébet   ig.csop.vez. 
Gyengéné Kurucz Anita   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.) Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi válságköltségvetése 
           Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester  
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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 Mrázik Sándor alpolgármestert és Telek László képviselőt 
kéri fel.  
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Sárosd Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal elfogadta. 
A napirendi javaslatot a Sárosd Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
elfogadta. 
  
1. Napirendi pont tárgyalása:  

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi válságköltségvetése. 
Előterjesztő: Horváth Sándor – polgármester  
 
Horváth Sándor polgármester 

A mai napon megtárgyaltuk a válság költségvetési tervezetünket. Megtárgyalta az 
adósságrendező bizottság, majd utána minden bizottság tárgyalta. Készült a 
válságköltségvetéshez a gondnok asszony kérésére egy kiegészítés, ez a 
magyarázói tájékoztató kiadvány, illetve elfogadtuk az adósságrendezési 
bizottsággal, azzal a kiegészítéssel, hogy a Bursa Hungarica nem kötelező 
Önkormányzati feladat, hanem önként vállalt feladatok közé tartozik, ezért azt 
kivettük a költségvetésből, illetve módosítottuk a 2. oldalon a felhalmozási 
költségvetés hiányát 179 050 000 Ft-ról 371 758 000 Ft-ra. Kérdezem a Sárosdi 
Képviselő – testületet, hogy van-e kérdése a költségvetéssel kapcsolatban? 
Lehotainé Kovács Klára   polgármester 

Azt a tájékoztatást kaptam a polgármester úrtól, illetve a jegyző úrtól, hogy az 
intézmények költségvetéséhez nem lett hozzányúlva, ugyanaz a költségvetés áll a 
rendelkezésünkre, ami a korábban is, ezért nincs különös beleszólásunk. Csak a 
sárosdi intézmény fenntartási költségvetésébe szólunk bele. 
Horváth Sándor  polgármester 
Kérdezem a seregélyesi Képviselő – testületet, hogy van-e valakinek kérdése, 
kiegészíteni valója a költségvetés tervezettel kapcsolatban? 
Dr. Andris Ildikó TM – LINE Zrt. pénzügyi gondnok 
Szeretnék pár mondatot mondani. A pénzügyi gondnokot a Fejér Megyei Bíróság 
jelölte ki, miután az Önkormányzat részéről kérelem érkezett az adósságrendezés 
lefolytatására. Alapvetően felszámolásokkal, csőddel, végelszámolásokkal 
foglalkozunk gazdasági társaságok esetében. Alapvetően 2 bank finanszírozta az 
Önkormányzat működését, a Raiffeisen Bank és a Takarék Bank. Az 
adósságrendezést közvetlen az idézte elő, hogy a bankokkal legutolsó időben nem 
tudtak megegyezni, és úgy gondolták a polgármester úrék, hogy adósságrendezés 
eljárásnak a végén egy kedvezőbb helyzetbe tudnak jutni, mint ami kialakult. A kezdő 
nap június 21-e, aminek azért van jelentősége, mert a június 21- e előtti teljesítési 
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idejű kifizetéseket az Önkormányzat illetve az intézménye tekintetében nem tudjuk 
kifizetni.  Azokat be kell hozzánk jelenteni egy hivatalos levél kíséretében a számla 
másolat csatolásával, és ezt mi nyilvántartásba vesszük. A június 21-e utáni 
számlákat fizetheti ki az Önkormányzat és az iskola, ellenjegyzés mellett. Itt 
ugyancsak a működéssel kapcsolatos kiadások vannak. 60 napja van mindenkinek, 
akinek követelése van, hogy bejelentse őket a pénzügyi gondnokhoz, és mi 
nyilvántartásba vesszük. Ez azért fontos, mert az Önkormányzatnak erre az 
összegre vonatkozóan kell egyezségi javaslatot előterjeszteni, hogy ezeket az 
összegeket miként kívánjuk kifizetni. Az adósságrendezés kezdetén nem volt 
túlságosan sok lejárt tartozása az Önkormányzatnak, szállítói. A fő gond a bankokkal 
történő együttműködés volt. Abban is segítenünk kell az Önkormányzatot, hogy a 
bankokkal zöldágra tudjanak verődni, és egy olyan megállapodás tudjon születni, 
hogy a beruházás meg tudjon valósulni, és a korábban kibocsátott kötvénynek a 
fizetési ütemezését tudják biztosítani. Alapvetően a bankokkal kell megállapodnunk, 
és ebben segíteni az Önkormányzatot. A hitelezői igényeket bejelentik, az egyezségi 
javaslatot és a reorganizációs programot kell együtt kidolgozni a jövő működésére 
vonatkozóan. Ha nem tudnak megállapodni a hitelezőkkel, abban az esetben arra 
kerül sor, hogy a hitelezői igények kielégítése vagyonfelosztással történhet meg. 
Azok az elemek, amik az Önkormányzat tulajdonában vannak, és be lehet vonni egy 
ilyen eljárásba, akkor azokat ki kellene osztani a hitelezőknek. Ilyen módon az 
Önkormányzatnak semmilyen forgalomképes vagyona nem marad, és meglehetősen 
ellehetetlenedik a további működése. Ezért lenne szükséges, hogy ezt az 
egyezséget létre lehessen hozni. A válság költségvetési rendelettervezet az már elég 
az első lépésre. A rendelettervezet a takarékosság jegyében kerültek elkészítésre. 
Amiket megnéztem, és javaslatot tettem, az mind – mind arra vonatkozott, hogy a 
kintlévőség behajtásán van a hangsúly. Semmi olyan önként vállalás nincs benne, 
aminek ne lenne meg a plusz fedezete, plusz forrása, vagy amit a törvény ne tenne 
kötelezővé. Tehát ebben a szellemben kellene működni legalább fél évbe. 
Horváth Sándor  polgármester 

Köszönöm szépen. Van- e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 
Mrázik Sándor  alpolgármester 

Ez azt jelenti, hogy a társult intézmények esetében az említett dátum Sárosdot is 
érinti? 
Dr. Andris Ildikó TM – LINE Zrt. pénzügyi gondnok 
A társulás miatt igen. Iskola, óvoda szempontjából igen. Sajnos ilyen szempontból 
nem lehet külön választani ezt a dolgot. 
Mrázik Sándor alpolgármester 

A mi esetünkben ilyen beszállítói tartozásaink vannak? 
Lehotainé Kovács Klára   polgármester 

Egy busz számla biztosan van. 
Dr. Andris Ildikó TM – LINE Zrt. pénzügyi gondnok 
Amiket kaptam az iskolától fizetés kérelmeket, ott külön vannak elosztva a számlák, 
és figyelem, hogy a teljesítés mikorra esik, és ha június 21- e előttire, akkor azt 
sajnos nem tudjuk kifizetni. 
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Mrázik Sándor alpolgármester 

A fizetési készségünk megvan, átutaljuk a seregélyesi Önkormányzatnak, akkor ezt 
utána hogyan kezeljük? Ugyanúgy sorba fog állni az illető? 
Dr. Andris Ildikó TM – LINE Zrt. pénzügyi gondnok 
Igen! Ezek ki lesznek fizetve, csak sajnos nem most, és sajnos nem az eredeti 
esedékesség szerint. Ezek 100 %-ban ki lesznek fizetve. 
Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

A sárosdi iskola – óvoda esetében nagy dologi kiadások nem lehetnek, hiszen az 
összes közüzemi díjat eleve a sárosdi Önkormányzat fizeti. Inkább kisebb tételek 
lehetnek. 
Dr. Andris Ildikó TM – LINE Zrt. pénzügyi gondnok 
Ami nagyon fontos kérdés, az pedig az átvétel a Baptista Szeretetszolgálat részéről. 
Horváth Sándor  polgármester 

Van- e valakinek kérdése? 
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. 
Lehotainé Kovács Klára felkérte a sárosdi Képviselő – testület tagjait, hogy 
szavazzanak a sárosdi intézményekre vonatkozóan kiküldött költségvetéssel 
egyetértenek –e. 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2012. (VII.25.)  
H a t á r o z a t a 

 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi válságköltségvetéséről 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata 2012 évi válságköltségvetésének részét képező, a Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda költségvetésének dokumentumait megtárgyalta, 
mely alapján az intézmény tekintetében kifogást, észrevételt nem tesz. 
Megbízza a polgármestert a tájékoztatásra. 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Horváth Sándor szavazásra bocsátotta az elhangzottakat a kiegészítésekkel együtt a 
költségvetés elfogadásával kapcsolatban. 
 
A seregélyesi Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a 
következő rendeletet alkotta: 
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012.(VIII.1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi válságköltségvetéséről 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 Telek László Mrázik Sándor 
 ikv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
 
 


