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Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket. Megállapítja, hogy Seregélyes Képviselő-testülete 6 fővel határozatképes. 

Ismerteti a napirendi javaslatot: 
 
1.) Oktatási intézmény fenntartói jogának átadása.  

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 7 fővel 
határozatképes.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Véningerné Bognár Krisztina és Zsigmondné Kovács Margit 
képviselőt kéri fel. 

A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Sárosd Képviselő-testülete 7 igen 
szavazattal elfogadta. 

A napirendi javaslatot a Sárosd Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta. 
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1.) Napirendi pont tárgyalása: 
 
Oktatási intézmény fenntartói jogának átadása.  
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester 
 

Horváth Sándor  polgármester 

Farkas Gyula tagiskola összevonására vonatkozó döntés meghozatala.  

Lehotainé Kovács Klára  polgármester  

Közös megbeszélés volt a Művelődési Házban a Baptista Szeretetszolgálattal együtt, 
akkor is javítana a lehetőségeken, hogy ha a jelenlegi 5. osztályt vonnák össze, azzal a 
feltétellel, hogy a készségtárgyakon kívül a többi tantárgyak oktatása csak 
csoportbontásba történjen. Ennek az oka, hogy kicsi az évfolyam létszáma, és 
minimális normatíva van ha így hagyjuk, ha 1 osztálynak számít, akkor ez a normatíva 
járható, illetve az évfolyamnak a kihasználtsága ez által jobbá válik. 23 tanuló van és 3 
olyan, aki kettő főnek számít. A 90 %-a 21 fő, ha ez két osztályban van, akkor ez 
osztályonként 10 – 12 gyereket jelent. Az utolsó évfolyam kivételével a többi megfelelne 
ennek a kitételnek. Az alsó tagozatban 1 olyan osztály van, amelyik megfelelne ennek a 
kitételnek. Éppen ezért a sárosdi közoktatási megállapodásnak a 8. pontja ki is 
maradna, mert azt, ami a normatívához kell, a Szeretetszolgálatnak azt nem tudjuk 
külön produkálni, csak intézményi szinten van meg az osztályok 90%-a. A 8-as pontot ki 
kell húzni.  

Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

Egyéb hozzászólás és észrevétel nem volt. 

Lehotainé Kovács Klára polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.  

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyszerű többségi 
szavazással 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
73/2012.(V.29.)  

H a t á r o z a t a 

Farkas Gyula tagiskolájában a 2012/2013 nevelési évben indítható osztályok 
számáról 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy, 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, „a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, 
a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda Farkas Gyula tagiskolájában a 2012/2013 
nevelési évben indítható osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg: 

1. évfolyam: 2 osztály 

2. évfolyam: 2 osztály 

3. évfolyam: 2 osztály 

4. évfolyam: 3 osztály  

ebből: 2 normál osztály, 1 eltérő képességű osztály 

5. évfolyam: 1 osztály 
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6. évfolyam: 1 osztály 

7. évfolyam: 1 osztály 

8. évfolyam: 3 osztály  

ebből: 2 normál osztály, 1 eltérő képességű osztály 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket. 

Felelős: Lehotainé Kovács Klára polgármester 
Határidő:azonnal 
 
 
Horváth Sándor polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.  

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett, a következő határozatot hozta: 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

71/2012. (V.29.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Sárosd Nagyközség 
Önkormányzata képviselő-testületének indítványa alapján, „a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva, a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai 
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda Farkas Gyula tagiskolájában a 
2012/2013 nevelési évben indítható osztályok számát az alábbiak szerint 
határozza meg: 

1. évfolyam: 2 osztály 

2. évfolyam: 2 osztály 

3. évfolyam: 2 osztály 

4. évfolyam: 3 osztály  

ebből: 2 normál osztály, 1 eltérő képességű osztály 

5. évfolyam: 1 osztály 

6. évfolyam: 1 osztály 

7. évfolyam: 1 osztály 

8. évfolyam: 3 osztály  

ebből: 2 normál osztály, 1 eltérő képességű osztály 

Megbízza a polgármestert a határozat közlésére. 

Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határidő: 2012. május 31. 
 
Horváth Sándor polgármester  

Nagyon sok fórumon, egyeztetésen vagyunk már túl, ismerve mind a pedagógusok, a 
szakszervezet, a diákönkormányzat, a szülők véleményét a független közoktatási 
szakértő és a Megyei Kormányhivatal véleményét, ezeknek az ismereteknek a 
birtokában a Baptista Szeretetszolgálattal történt egyeztetésről szeretnénk 
megállapodni velük. A módosítási pontokon mi már végigmentünk, a javaslatokat a két 
ügyvéddel átbeszéltük. A sárosdi testület is már megtette - e?  
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Lehotainé Kovács Klára polgármester 

A változásokat kiosztottuk, a többit kigyűjtve megnéztük. Vannak benne lényeges 
változások, és kevésbé lényeges változás. Az elején nem sok változás van, nemcsak a 
sárosdi kisegítő iskolának az épülete esett ki, hanem a Seregélyes, Fő u. 278.is 
kimarad belőle. A következő a sárosdiban a 8-as pont lesz, ami kikerül belőle. A 8. 
ponttól Sárosdnál eggyel előrébb kell számolni. 

Ismertette a szerződéstervezetekben bekövetkezett módosításokat 

1.3. pont: a telephelyek közül kikerült: 8111 Seregélyes, Fő u. 278 és 2433 Sárosd, Fő 
u. 15. 

8. pont kikerült 

12. pont, a következő szöveggel egészült ki: Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Fenntartó nevére szóló működési engedélye jogerőre emelkedéséig, vagy ha az 
későbbi időpont, 2012. augusztus 03. napjáig az Intézmény mint költségvetési szerv 
megszüntetésére irányuló eljárást nem kezdeményezi és az Intézmény után 
igényelhető normatívát nem mondja le. 

15.1. pont a következő szöveggel egészült ki: azok a működésre vonatkozó tárgyi 
feltételeket szabályozó jogszabályoknak megfelelnek 

17. pont: a következő szöveggel egészült ki: Felek megállapodnak, hogy amennyiben 
engedély hiányában a Fenntartó az egyoldalú nyilatkozatot legkésőbb 2012. augusztus 
2. napjáig megtenni nem tudja, a Fenntartó jogosult egyoldalú nyilatkozattal a jelen 
közoktatási és minden kapcsolódó szerződésétől elállni, ill. azt, azokat felmondani 
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, és ez esetben az Intézmények fenntartói jogai és 
kötelezettségei az Önkormányzatot terhelik 

23. pont a következőek szerint módosult Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra 
nézve, hogy egymással a Farkas Gyula Tagiskola és a Napraforgó Művészeti Modell 
 Tagóvodája működését érintő minden lényeges ügyben előzetesen egyeztetnek. A 
Fenntartó fentiek körében vállalja, hogy a tanévre, nevelési évre vonatkozó lényeges 
elképzeléseit, pedagógiai programját, vezetői megbízásra vonatkozó javaslatait, illetve 
az Intézmény vonatkozásában tervezett változtatásait a helyi érdekekre tekintettel 
előzetesen egyezteti az Önkormányzattal, továbbá együttműködik az Önkormányzat 
helyi társadalmi, kulturális és oktatási elképzelései megvalósításában. Felek 
megállapodnak, hogy a Fenntartó az intézmény költségvetését, intézményvezetői 
megbízását és pedagógiai programját előzetesen véleményezteti az Önkormányzattal, 
és vállalja, hogy az Önkormányzat véleményének kikérése nélkül nem hoz döntést 
ezekben a kérdésekben, azzal, hogy a véleményeztetés és az egyeztetés nem járhat a 
fenntartói jogok korlátozásával, elvonásával. 

24. pont: a következő szöveggel egészült ki: a felmondás közlése időpontjában folyó 
tanítási-nevelési év végére szóló hatállyal: 

24.1 pont: a következő szöveggel egészült ki: a felmondás közlése időpontjában folyó 
tanítási-nevelési év végére szóló hatállyal: 

28. pont első bekezdése kikerült 

30.3 pont a következő szöveggel egészült ki: Ebben az esetben a Felek az 
Önkormányzat által adott támogatást a Köotv. 81. § (3) bek. e) pontja szerinti 
önkormányzati támogatásként számolják a Fenntartó tételes elszámolása alapján, 
tekintettel arra, hogy ezen támogatást a Fenntartó az Intézmények működésére fordítja. 

55. pont a következő szöveggel egészült ki: azzal a korlátozással, hogy Felek 
megállapodnak, hogy ezen rendes felmondási jog, és a Ptk. Ptk. 483. § (1)-(2) 
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bekezdés szerinti rendes felmondási jog a jelen szerződés aláírását követő 5 évig nem 
gyakorolhatóak. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy ezen korlátozás a jelen 
szerződésben meghatározott egyéb felmondási jogokat nem 

57. pont a következő szöveggel egészült ki: Jelen szerződés és kapcsolódó 
szerződései megszűnnek a 

58.2 pont kikerült 

63. pont a következő szöveggel egészült ki: kölcsönös tárgyalás útján járnak el, 

Sajtos József Tibor képviselő 

Összegyűjtöttük a fontossági sorrendet regionális program 2.3-as óvodák, iskolák 
fejlesztése, ez az első ilyen közös pályázat fenntartása, tetőtér beépítés 2013. 12. hó 
31-ike. A 3.1 –es pályázat csak Seregélyesre nézve 2013. 12. hó 31. A KDOP ez a 
nagy pályázat a seregélyesi, sárosdi közös pályázat, ez 2016. január 31-e, amit még 
nem fogadtak el, valószínű, hogy 2016. júniusáig kitolódik. A távok Seregélyesre 
vonatkozóan 2016. április, illetve a sárosdi óvodának a pályázata 2010-es dátummal 
született, tehát innentől kezdve 2012. január 9-éig.  

Horváth Sándor  polgármester 

Nekünk kell kiegészíteni a sárosdi óvoda tető felújításával. Az Olajos Ügyvéd Úr a 
törvényi háttérrel magyarázta, de úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest a 
Szekerczés Ügyvédnő nagyon kemény harcokat vívott, hogy a két eredeti szerződésből 
sikerült egyet összegyúrnia, az összes többi tervezet mind a Baptista Szeretetszolgálat 
által elkészített segédanyag alapján történt.  

Sajtos József Tibor képviselő 

A tanév az iskolára, nevelési év az óvodára vonatkozik. Maradhat a nevelési év, de 
meghatározó lesz mindkettő intézményre. 

Horváth Sándor  polgármester 

A Baptisták elfogadták így. Seregélyes tekintetében kicsit másként számoltunk, a 2-szer 
22 millióba benne van az óvodai dolgozók bére, és az étkezési térítési díj. Fogadjuk el a 
22 milliót? 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Akkor a Sárosdiaknál marad a 14 millió Ft, a Seregélyesieknél pedig a 22 millió Ft 
marad. Be kellene írni a jelenlegi létszámot. 

Sajtos József Tibor képviselő 

Seregélyesen 77 fő, ebből 52 pedagógus, 25 egyéb dolgozó + 6 fő konyhások. 
Sárosdon 56 fő. Ebből 36 pedagógus, 16 egyéb dolgozó. Ez az ami eredetileg benne 
volt. 49.pont jubileumi jutalom? 

Horváth Sándor  polgármester 

Ismerteti a jubileumi jutalom változását. A fenntartó intézmény idő arányos bontásban 
fizeti meg, amennyiben a fenntartó részére biztosított normatíva kifejezetten ezt nem 
tartalmazza. Tehát ha benne van a jubileumi jutalomra a pénz, akkor nem adunk át 
forrást, ha nem tartalmazza, akkor 2 évre vonatkozóan átadjuk ezt a forrást. Így 
egészítettük ki ezt a mondatot.  

Ladányi László  képviselő 

A jutalommal kapcsolatban, Ők azt mondták, hogy nincs nekik.  
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Horváth Sándor  polgármester 

Megkérdeztem a Magyar Államkincstárt, utána beszéltem a Szalánczi Úrral, és azt 
mondta, hogy amennyiben a normatíva ezt tartalmazni fogja, akkor nem fogják elkérni 
ezt a pénzt. 

Még jeleztek, hogy az elkövetkezendő időszakban Ők 6 millió Ft támogatást kérnének a 
működtetéshez, mi a következőkkel egészítenénk ki: 

Takács Istvánné  képviselő 

Amikor beszélgettünk erről, akkor azt mondta, ha úgy alakul a helyzet, még többet is 
kérhet. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Azért írtuk bele, hogy maximum 6 millió Ft-ot kérhet. Ha jövőre úgy változik az 
önkormányzatok a finanszírozása, hogy ezt mi nem fizethetjük, hivatkozhatunk arra, 
hogy a Kormányhivatal ezt nem engedélyezi, és akkor újratárgyalást lehetne 
kezdeményezni. 55. pont kiegészítése az 5 évet illetően 

Az ügyvéd asszony levélben ezt kifogásolta, így gyakorlatilag az önkormányzat 
egyáltalán nem mondhatja fel a megállapodást. 

Javaslom, hogy írjuk bele a 3 évet az 5 év helyett, amit az ügyvéd asszony javasolt. 
Úgy gondolom, hogy ez nem olyan nagy változtatás.  

Kiss Gyuláné alpolgármester 

Az imént volt egy olyan pont, hogy nem mondhatja fel. 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Javítsuk ki 3 évre? Az 5 év az kizárást jelent, a 3 év pedig korlátozást. Akkor írjunk oda 
3 évet.  

Takács Istvánné  képviselő 

Akkor az 5-öt kijavítjuk 3 évre. 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Akkor az 58.2-est kihúztam. 

Horváth Sándor  polgármester 

Ezek a módosító javaslatok, amiket átvettünk mi is bizottsági ülésen, illetve most 
közösen a sárosdiakkal együtt.  

Van-e valakinek a szerződéstervezettel kapcsolatban kérdése, észrevétele, kiegészíteni 
valója? 

Paudits Béla képviselő 

Mi az oka, hogy a képviselő testület mai napon kapta meg a módosított anyagot? Az 
alapszerződésre gondoltam. 

Horváth Sándor  polgármester 

A miénket összefésültük, a mai nap mi beledolgoztuk, és így kapta meg mindenki. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Mivel péntek délig ez nem érkezett meg, ezért mi kiküldtük úgy a mi képviselőinknek, 
hogy ebben változások lesznek, de nagyjából tudják elolvasni azt amit az ügyvéd 
asszony felállított.  
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Mrázik Sándor alpolgármester 

Az 55. pontban lévőhöz szólnék, ami a viszonosság elve az ami nagyon fontos lenne 
ebben az 5 és 3 év kérdésében. Gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy a jelenlegi állapotot 
fenn tudjuk tartani, ezzel a létszámmal. Azt gondolom, hogy Ő felmondhatja, bármilyen 
oknál fogva, de mi nem.  

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

A 3 évet is soknak találod? 

Mrázik Sándor alpolgármester 

Igen, itt értem az alatt, hogy kölcsönösség elve. Ha Ő felmondhatja 5 éven belül 
bármikor, akkor mi miért nem? Rendes felmondást értem ezalatt. 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Ha nem kap normatívát, akkor biztosan felmondja. 

Sajtos József Tibor képviselő 

A köznevelési törvény leírja, hogy 5 évre köthető a közoktatási feladat ellátási 
szerződés. Az 55.pontban említik az 5 évet. 

Egyetlen egy pontban korlátozza arra, ha nincs megfelelő normatíva, egyébként meg 
azt mondja, hogy nem élnek a Viszonyosság elvével. Csak az állami költségvetési 
hozzájárulásra korlátozza azt, hogy felmondják, ha nem tudják a feladatot ellátni, ha 
kevés lesz hozzá a normatíva. Ezt kezdettől fogva tudtuk, és ezt a Baptista 
Szeretetszolgálat hangsúlyozta is. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

A 24-es pontban van leírva, hogy ha 10%-kal csökken az össz. normatíva, akkor nekik 
sem lesz miből fenntartani. 

Németh Zsolt képviselő 

Pontosítja az elhangzottakat, és hangsúlyozza azt a kijelentését, hogy a fenntartó nem 
tudja vállalni az intézmény fenntartását. 

Lehotainé Kovács Klára polgármester  

Úgy gondolom, ha az ügyvéd asszony azt javasolja, hogy legyen 3 év, szerintem ezt 
érdemes lenne betenni.  

Szavazzunk arról, hogy 3 vagy 5 évre kössük. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata közoktatási megállapodás tervezetének 54. 
pontjában szereplő felmondási jog korlátozására vonatkozó 3 éves módosító javaslatot 
a Sárosdi Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás elfogadta. 

Horváth Sándor  polgármester 

A 3 évet támogatja a Seregélyesi Képviselő-testület? 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata közoktatási megállapodás tervezetének 55. 
pontjában szereplő felmondási jog korlátozására vonatkozó 3 éves módosító javaslatot 
a Seregélyesi Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatta. 

Horváth Sándor  polgármester 

Az 5 évet támogatja a Seregélyesi Képviselő-testület? 
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata közoktatási megállapodás tervezetének 55. 
pontjában szereplő felmondási jog korlátozására vonatkozó 5 éves meghatározást a 
Seregélyesi Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal megerősítette. 

Paudits Béla  képviselő 

Amit hallottunk, hogy a  kiegészítő normatív támogatást ugyanúgy megkapja 1993-as 
törvény alapján mondhatjátok, az új törvény szerint ami majd hatályba lép és életbe lép, 
az alapján nem lehet ezt kijelenteni. 

Horváth Sándor polgármester 

Azt mondtuk, hogy ebbe az évbe megkapja. 

Paudits Béla  képviselő 

Ha 1 évre is, de megoldja a pedagógusok problémáját. 

Lehotainé Kovács Klára  polgármester 

Ha összevonják a gyerekeinket, akkor a fele sárosdi gyerek vidékre fog járni iskolába, 
és a szülőnek is terhet fog jelenteni, ha elviszi a gyerekét.   

Paudits Béla  képviselő 

A polgármester úrtól kérdezném, hogy mi alapján döntöttek Szabadegyháza mellett? 
Miért nem Fehérvár? 

Horváth Sándor polgármester 

A szabadegyházi, a pusztaszabolcsi és a soponyai iskola jöhetett szóba. 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Azért kellett kötni egy másik településsel, mert ha nem akarja ide járatni, akkor hova 
mehet a gyerek iskolába. Bárhova beírathatja a szülő a gyerekét iskolába, mint ahogy 
most is elviheti. 

Horváth Sándor polgármester 

Ha Szabadegyházával szerződést kötünk, akkor leveszi a vállunkról a terhet, mert az 
Állam fizeti a kiegészítő normatívát, ha nem kötünk velük szerződést, akkor azt az 
Önkormányzatnak kellene fizetni. Fehérvárral nem köthetünk, mert vagy intézményi 
társulásban vannak, vagy alapítványok. Soponya azért nem jöhet szóba, mert 
aránytalanul nagy terhet jelenthetne a szülőnek utaztatásra. Fehérvárra nyugodtan 
viheti a szülő a gyerekét attól függetlenül, hogy mi mással kötünk szerződést.  

Németh Zsolt  képviselő  

Azt szeretném kérdezni, hogy bármelyik szülőnek bármelyik gyerekét kötelezi-e ez a 
szerződés? 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Nem! 

Horváth Sándor  polgármester 

Nem! Megkérem a Jegyző urat, hogy a jogszabályoknak megfelelően határozati 
javaslatokat terjessze elő. 

Horváth Károly  jegyző 

A határozati javaslatok szavazásra bocsátását kérném. 
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Horváth Sándor  polgármester 

Szavazásra bocsátotta Seregélyes tekintetében az A.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta:. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

72/2012.(V.29.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
„Seregélyes - Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére s kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó 
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 
 
1. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete - Sárosd Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestületével Közoktatási Intézményi Társulás keretében 
fenntartott 

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda – továbbiakban: Intézmény – 

székhelyintézménye és Hétszínvirág Etalonsport Tagóvodája, - egyidejűleg 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata a Farkas Gyula Tagiskola s a Napraforgó 

Művészeti Modell Tagóvoda –  

 fenntartói jogosultságát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
részére át kívánja adni, mely által az Intézmény, mint helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 2012. augusztus 31-napjával megszűnik.  

2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megállapodik Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével abban, hogy amennyiben a 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel kötött Közoktatási 
Megállapodások alapján az Intézmény működtetésére a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy jogerős működési engedéllyel 2012. július 31-napját 
megelőzően rendelkezik, úgy a Közoktatási Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodása a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 
1997. évi CXXXV. tv. 4. § c) pontja alapján 2012. augusztus 31-napján „közös 
megegyezéssel” jelen határozatban foglaltak alapján megszűnik. 

3. A Képviselőtestületek egymással a megszűnést követő 30 napon belül 
elszámolnak azzal, hogy az elszámolást követő 30 napon belül Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata a székhely Önkormányzat felé esetlegesen fennálló, 
az elszámolás után összegszerűen megállapított tartozását Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzata részére átutalás útján teljesíti, avagy túlfizetés 
esetén Seregélyes Nagyközség Önkormányzata a túlfizetés összegét 30 napon 
belül Sárosd Nagyközség Önkormányzata részére visszautalja.  

4. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 
társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal 
egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn.  

 
Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határidő: azonnal 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Szavazásra bocsátotta Sárosd tekintetében az A.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

74/2012.(V.29.) határozata 

A Közoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről  

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
„Seregélyes - Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére s kapcsolódó döntések meghozatalára” vonatkozó 
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 
 
1. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete - Seregélyes Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestületével Közoktatási Intézményi Társulás keretében 
fenntartott 

 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 

Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda –- továbbiakban: Intézmény – Farkas 
Gyula Tagiskolája és Napraforgó Művészeti Modell Tagóvodája - , egyidejűleg 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata a székhelyintézménye s a Hétszínvirág 
Etalonsport Tagóvodája –  

 
 fenntartói jogosultságát a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

részére át kívánja adni, mely által az Intézmény, mint helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 2012. augusztus 31-napjával megszűnik.  

 
2. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megállapodik Seregélyes 

Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével abban, hogy amennyiben a 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel kötött Közoktatási 
Megállapodások alapján az Intézmény működtetésére a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy jogerős működési engedéllyel 2012. július 31-napját 
megelőzően rendelkezik, úgy a Közoktatási Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodása a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 
1997. évi CXXXV. tv. 4. § c) pontja alapján 2012. augusztus 31-napján „közös 
megegyezéssel” jelen határozatban foglaltak alapján megszűnik. 
 

3. A Képviselőtestületek egymással a megszűnést követő 30 napon belül 
elszámolnak azzal, hogy az elszámolást követő 30 napon belül Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata a székhely Önkormányzat felé esetlegesen fennálló, 
az elszámolás után összegszerűen megállapított tartozását Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzata részére átutalás útján teljesíti, avagy túlfizetés 
esetén Seregélyes Nagyközség Önkormányzata a túlfizetés összegét 30 napon 
belül Sárosd Nagyközség Önkormányzata részére visszautalja.  
 

4. Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 
társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben ezáltal 
egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn.  
 

Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: azonnal 
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Horváth Sándor  polgármester 

Szavazásra bocsátotta Seregélyes tekintetében a B.II.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 
határozatot hozta: 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

73/2012.(V.29.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „a 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel az általános iskolai oktatási-
nevelési, óvodai-nevelési, alapfokú művészetoktatási, pedagógiai szak- és 
szakmai szolgáltató feladatok ellátására – az Intézmény fenntartói jogosultságaira 
és kötelezettségeire –„ kötendő Megállapodásokat, melynek alapján az alábbi 
döntéseket hozza: 

I. 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező általános iskolai oktatási-nevelési s óvodai-nevelési, továbbá alapfokú 
művészetoktatási, pedagógiai szak- és szakmai szolgáltató feladata ellátását szolgáló 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Intézmény és Óvoda – továbbiakban Intézmény – 8111 Seregélyes, Fő u. 
201. sz. alatti székhelyintézménye, s az Intézmény Hétszínvirág Etalonsport 
Tagóvodája fenntartói jogosultságát 2012. szeptember 1-jei hatállyal a „közoktatásról” 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel – székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 
34/b. – kötendő Közoktatási Megállapodás alapján átadja.  

A Képviselőtestület: 

1. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Közoktatási Megállapodásban; 

2. továbbá a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által alapítandó a 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda elhelyezését biztosító seregélyesi 452 
hrsz-ú, 416/69 hrsz-ú és 1788 hrsz-ú ingatlanok közoktatási közfeladat 
megvalósítására vonatkozó Ingatlanhasználati szerződését elfogadja, 
felhatalmazva a polgármestert annak aláírására.  

II. 

A Képviselőtestület megállapítja, hogy 2012. szeptember 1-jei hatállyal az Intézmény 
változatlan székhelyen és telephelyeken egy közoktatási intézményként működik, a 
Farkas Gyula Tagiskola és a Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda tekintetében az 1-
2. pontban foglalt Megállapodások egyidejűleg Sárosd Nagyközség Önkormányzata és 
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között jönnek létre. 

Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Szavazásra bocsátotta Sárosd tekintetében a B.II.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 
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Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

75/2012.(V.29.) határozata 

A Közoktatási megállapodásról  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel az általános iskolai oktatási-nevelési, 
óvodai-nevelési, alapfokú művészetoktatási, pedagógiai szak- és szakmai 
szolgáltató feladatok ellátására – az Intézmény fenntartói jogosultságaira és 
kötelezettségeire – kötendő Megállapodásokat, melynek alapján az alábbi 
döntéseket hozza: 
 

I. 
 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a „helyi önkormányzatokról” 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező általános iskolai 
oktatási-nevelési s óvodai-nevelési, továbbá alapfokú művészetoktatási, pedagógiai 
szak- és szakmai szolgáltató feladata ellátását szolgáló Seregélyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és 
Óvoda – továbbiakban Intézmény – 2433 Sárosd, Fő u. 10-12. sz. alatti telephelyen 
működő Farkas Gyula Tagiskolája, s 2433 Sárosd, Szabadság tér 6. sz. alatti 
telephelyen működő Napraforgó Művészeti Modell Tagóvodája fenntartói jogosultságát 
2012. szeptember 1-jei hatállyal a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. § (1) 
bekezdés e) pontjában foglaltak szerint a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személlyel – székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. – kötendő Közoktatási 
Megállapodás alapján átadja.  
 
A Képviselőtestület: 
 
1. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Közoktatási Megállapodásban; 
 
2. továbbá a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által alapítandó a 

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda elhelyezését biztosító sárosdi 259 hrsz-
ú és a sárosdi 61 hrsz-ú ingatlanok közoktatási közfeladat megvalósítására 
vonatkozó Ingatlanhasználati szerződését elfogadja, felhatalmazva a 
polgármestert annak aláírására.  

 
II. 
 

A Képviselőtestület Megállapítja, hogy 2012. szeptember 1-jei hatállyal az Intézmény 
változatlan székhelyen és telephelyeken egy közoktatási intézményként működik, a 
székhelyintézmény és a Hétszínvirág Etalonsport Tagóvoda tekintetében az 1-2. 
pontban foglalt Megállapodások egyidejűleg Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között jönnek létre. 

 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Szavazásra bocsátotta Sárosd tekintetében a C.) határozati javaslatot 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

76/2012.(V.29.) határozata 

A Seregélyesi Közoktatási Központ megszüntetéséről  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete, mint irányító szerv által kiadandó Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda 2012. augusztus 31-i hatályú megszüntető okiratában foglaltakat 
megismerte, a Ttv. 8. § (4) bekezdése k) pontja és a Társulási Megállapodás 8.3. pontja 
alapján egyetértését adja: a megszüntető okiratban foglaltakat az Áht. 11. §-ában és az 
„államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 14. §-ában foglaltakkal és a Társulási Megállapodásban rögzítettekkel 
összhangban állónak tartja, annak Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete általi elfogadását és kiadását javasolja. 

Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Horváth Sándor  polgármester 

Szavazásra bocsátotta Seregélyes tekintetében a C.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 

 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
74/2012.(V.29.) határozata 

 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda, mint önkormányzati költségvetési 
szerv megszűntetésére vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi 
döntéseket hozza: 
 

I. 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az általa alapított  
 

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 

 
közoktatási intézményt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet az 
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (1) és (5) bekezdésében foglaltak 
alapján 2012. augusztus 31-napjával megszünteti.  
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II. 
 
A Képviselőtestület a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda megszüntető okiratát az 
alábbi tartalommal állapítja meg:  
 

Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda  

megszüntető okirata 

 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete – Sárosd Nagyközség 
Önkormányzata Képviselőtestülete egyetértésével – az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. tv. – Áht. – 11. § (7) bekezdése, s az „államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról” rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet – Ávr. – 
14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Seregélyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény 
és Óvoda, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntető okiratát 
2012. augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1. Az Intézmény neve: Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú 

                                         Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai  
                                             Szolgáltató Intézmény és Óvoda 

 székhelye:     8111 Seregélyes, Fő u. 201. sz. 
 
2. A megszűntetésről rendelkező határozat száma: Seregélyes Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestületének 74/2012.(V.29.) számú határozata 
 

3. Az Intézmény irányító szerve: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata  
Képviselőtestülete 

  székhelye:    8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. sz. 
 
4. Az Intézményt megszüntető szerv neve: Seregélyes Nagyközség 

Önkormányzata Képviselőtestülete 

székhelye:                                    8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. sz. 
 
5. A költségvetési szerv megszüntetése az „államháztartásról” szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. 11. § (1) és (5) bekezdése alapján történik: Az Intézmény közös 
fenntartója: Seregélyes – Sárosd Közoktatási Intézményi Társulás 2012. 
augusztus 31.-napján a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei közös 
megegyezéssel megszűnik.  Seregélyes Nagyközség Önkormányzata és Sárosd 
Nagyközség Önkormányzata, a jövőben az általános iskolai oktatási-nevelési, az 
óvodai-nevelési, az alapfokú művészetoktatási, továbbá a pedagógiai szak- és 
szakmai szolgáltató feladatok ellátásáról a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személlyel a „közoktatásról” szóló – Kotv. – 1993. évi LXXIX. tv. 81. §-ban 
foglaltak szerinti Közoktatási Megállapodások alapján, a világnézetileg el nem 
kötelezett tanulók oktatásáról-neveléséről, s óvodai neveléséről Szabadegyháza 
Község Önkormányzata Képviselőtestületével a „helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7.§-a alapján 
kötött Közoktatási Társulási Megállapodások útján gondoskodnak.  
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6. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódjai:  
 

6.1. A 8111 Seregélyes, Fő u. 201. sz. alatt működő székhelyintézmény s annak 
8111 Seregélyes, Templom köz 1. sz. alatti, s 8111 Seregélyes, Liszt F. u. 
47. sz. alatti telephelyeken működő Hétszínvirág Etalonsport Tagóvodája 
tekintetében Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, akit illet az 
intézményi székhely és Hétszínvirág Etalonsport Tagóvoda vagyona feletti 
rendelkezési jog. 

 
6.2. A 2433 Sárosd, Fő u. 10-12. sz. alatti és 2433 Sárosd, Fő u. 15. sz. alatti 

telephelyen működő Farkas Gyula Tagiskola s a 2433 Sárosd, Szabadság 
tér 6. sz. alatti telephelyen működő Napraforgó Művészeti Modell Tagóvoda 
tekintetében Sárosd Nagyközség Önkormányzata, akit illet a Tagiskola és a 
Tagóvoda vagyona feletti rendelkezési jog.  

 
6.3. A megszüntetett költségvetési szerv 6.1. pont alatti székhelyintézményét s 

Hétszínvirág Etalonsport Tagóvodáját érintő költségvetési előirányzatok 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe, a 6.2. 
pontban nevesített Farkas Gyula Tagiskola és Napraforgó Művészeti Modell 
Tagiskola költségvetési előirányzatai Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
2012. évi költségvetésébe épülnek be. 

 
7. A megszüntetett költségvetési szerv alapfeladatait a jövőben: 2012. 

szeptember 1-i hatállyal: 
 

7.1. Az általános iskolai oktatási-nevelési, az alapfokú művészetoktatási, az 
óvodai-nevelési, a pedagógiai szak- és szakmai szolgáltató feladatok 
ellátására: 

 
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete által – külön-
külön saját közigazgatási területére nézve –  

 
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között létrejött – Kotv. 
81. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerinti – Közoktatási 
Megállapodások alapján a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
által fenntartott Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda – melynek 
székhelye: 8111 Seregélyes, Fő u. 201. sz. – látja el. 
 

7.2. A vallásilag és világnézetileg el nem kötelezett tanulók általános iskolai 
oktatását és nevelését, továbbá a gyermekek óvodai nevelését is szolgáló 
általános iskolai oktatást- nevelést és óvodai nevelést: 

 
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és 

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete, 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és 
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

között létrejött Közoktatási Társulási Megállapodások alapján a 
Szabadegyháza Község Önkormányzata által fenntartott 
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 Kossuth Lajos Általános Iskola  

 Kincsem Óvoda 

közoktatási intézmények biztosítják. 
 

8. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:  
 

8.1. A Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai 
Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda 143 közalkalmazotti 
álláshelyből 91 közalkalmazotti pedagógusi álláshelyen, 52 közalkalmazotti 
egyéb dolgozói álláshelyen és 0 nem közalkalmazotti álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonya rendezésére a „közalkalmazottak jogállásáról” 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. §- 25/B. §-aiban foglaltak az irányadóak - a 
foglalkoztatottak általi elfogadó nyilatkozatuk alapján – foglalkoztatásukról a 
„Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozóan a 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy gondoskodik az általa 
fenntartott Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda – mint 
átvevő – munkáltató útján.  

 
8.2. Amennyiben a Kjt. 25/A. § (6) bekezdése alapján a közalkalmazott az 

átvevő munkáltató általi további foglalkoztatáshoz nem járul hozzá, úgy 
közalkalmazotti jogviszonya 2012. augusztus 31-napján megszűnik: 

 
  a 6.1. pontban megjelölt székhelyintézményben és Hétszínvirág 

Etalonsport Tagóvodában foglalkoztatottak esetében a közalkalmazotti 
jogviszony(ok) megszűnéséhez kapcsolódó költségek viseléséről – 
annak biztosításáról – Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, 

 a 6.2. pontban nevesített Farkas Gyula Tagiskolában és Napraforgó 
Művészeti Modell Tagóvodában foglalkoztatottak esetében a 
közalkalmazotti jogviszony(ok) megszűnéséhez kapcsolódó költségek 
viseléséről – annak biztosításáról – Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
gondoskodik. 

 
8.3. Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- 

és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda igazgatója magasabb vezetői 
megbízása 2012. augusztus 31-napján megszűnik.  

 
9. A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, 2012. augusztus 31.-

napjáig a 2012. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok időarányos 
összegeinek terhére vállalhat kötelezettséget. 

 
III.  

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

Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda megszüntető okirata elfogadására 
vonatkozó I. és II. pontban foglalt döntés 2012. július 31.-napjáig azon a napon lép 
hatályba, mely időpontban a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy az 
általa alapított Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, 
Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda működésére 
jogerős működési engedéllyel rendelkezik.  
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2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Seregélyesi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény 
és Óvoda megszüntető okiratát annak hatályba lépését követően azonnal a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére küldje meg, s kérje 2012. 
augusztus 31-napjával a törzskönyvi nyilvántartásból való törlését.  
 

Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határidő: megszüntető okirat hatályba lépését követően azonnal.  
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Szavazásra bocsátotta Sárosd tekintetében a D.) határozati javaslatot 

Horváth Károly jegyző 

Személyét érintő ügyben az érintett a nyílt üléshez hozzájárul? 

Sajtos József Tibor képviselő 

Igen. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
77/2012.(V.29.) határozata 

A Közoktatási Központ igazgató ja vezetői megbízásának 
visszavonásáról  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda, mint önkormányzati költségvetési 
szerv megszűntetéséhez kapcsolódó magasabb vezetői megbízás visszavonására 
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselőtestület „a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 
1997. évi CXXXV. tv. 8. § (2) bekezdése és Seregélyes – Sárosd Közoktatási 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodása 8.4. pontjában foglaltaknak megfelelően 
előzetesen véleményt nyilvánít, mely szerint a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda, mint 
helyi önkormányzati költségvetési szerv megszűnése időpontjával Sajtos József Tibor 
Úr magasabb vezetői megbízása is megszűnik, melyre vonatkozó munkáltatói 
jogkörben történő határozat Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestülete általi meghozatalát javasolja. 

Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Horváth Sándor  polgármester 

Szavazásra bocsátotta Seregélyes tekintetében a D.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az érintett döntéstől való 
távolmaradása mellett, a következő határozatot hozta: 
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Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

75/2012. (V.29.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda, mint önkormányzati költségvetési 
szerv megszűntetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó 
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Seregélyesi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda igazgatója  

 
Sajtos József Tibor Úr 

 
2012. augusztus 1-től 2017. július 31.-napjáig terjedő, a Képviselőtestület 41/2012. 
(IV.23.) számú határozatával megadott magasabb vezetői megbízása – a megszüntető 
okirat elfogadására vonatkozó döntés hatályba lépése esetén - 2012. augusztus 31.-
napjával, a költségvetési szerv megszűnésére tekintettel megszűnik, mely tényre 
figyelemmel a Képviselőtestület a Kjt. 23. § (5) bekezdése alapján ezen hatállyal a 
magasabb vezetői megbízását visszavonja.  
 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízás 
visszavonásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
 

Horváth Sándor  polgármester 

Szavazásra bocsátotta Seregélyes tekintetében az E.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a következő 
határozatot hozta: 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

76/2012.(V.29.) határozata 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Szabadegyháza Község Önkormányzatával megkötendő Közoktatási Társulási 
Megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. A Képviselőtestület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 

bekezdésében foglalt általános iskolai oktatási-nevelési, s óvodai-nevelési 
feladatok ellátására, a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. § (2) 
bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a „helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7. §-a alapján Szabadegyháza 
Község Önkormányzata Képviselőtestületével Társulási Megállapodást köt. 

 
A Társulási Megállapodás alapján a seregélyesi tanulók általános iskolai 
oktatását-nevelését, s az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését - s ennek 
keretében azon seregélyesi tanulók tekintetében akiknek szülei nem kívánják 
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iskoláskorú gyermekeik Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által 
fenntartott közoktatási intézmény általi oktatását-nevelését, - 2012. szeptember 1-
től határozatlan időtartamra a Szabadegyháza Község Önkormányzata az általa 
fenntartott  

 
 Kossuth Lajos Általános Iskola  
 Kincsem Óvoda  

 
közoktatási intézmények útján biztosítja.  

 
2. A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Közoktatási 

Társulási Megállapodást elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt 
Szabadegyháza Község Önkormányzatával a Társulási Megállapodás aláírására.  
 

Felelős:    Horváth Sándor - polgármester 
                 Horváth Károly – jegyző 

Határidő: 2012. augusztus 31. 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Szavazásra bocsátotta Sárosd tekintetében az E.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta: 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

78/2012.(V.29.) határozata 

A Közoktatási megállapodásról Szabadegyháza Önkormányzatával  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Szabadegyháza Község Önkormányzatával megkötendő Közoktatási Társulási 
Megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. A Képviselőtestület a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 

bekezdésében foglalt általános iskolai oktatási-nevelési, s óvodai-nevelési 
feladatok ellátására, a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. § (2) 
bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a „helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 7. §-a alapján Szabadegyháza 
Község Önkormányzata Képviselőtestületével Társulási Megállapodást köt. 

 
A Társulási Megállapodás alapján a sárosdi tanulók általános iskolai oktatását-
nevelését, s az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését - s ennek keretében 
azon sárosdi tanulók tekintetében akiknek szülei nem kívánják iskoláskorú 
gyermekeik Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott 
közoktatási intézmény általi oktatását-nevelését, - 2012. szeptember 1-től 
határozatlan időtartamra ,Szabadegyháza Község Önkormányzata az általa 
fenntartott:  

 
- Kossuth Lajos Általános Iskola és  
- Kincsem Óvoda 
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közoktatási intézmények útján biztosítja.  
 
2. A Képviselőtestület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Közoktatási 

Társulási Megállapodást elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt 
Szabadegyháza Község Önkormányzatával a Társulási Megállapodás aláírására.  
 

Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
               Dr. Hanák Mária - jegyző  

Határidő: 2012. augusztus 31. 
 

Horváth Sándor  polgármester 

Szavazásra bocsátotta Seregélyes tekintetében az F.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a következő 
határozatot hozta: 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

77/2012.(V.29.) határozata 

 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete kezdeményezi a SÁRVÍZ 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé – a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személlyel kötött Közoktatási Megállapodásban foglalt egyházi fenntartó 
személyének változására, továbbá a Szabadegyháza Község Önkormányzatával kötött 
Közoktatási Társulási Megállapodásra tekintettel – a közoktatási intézkedési terv 
módosítását.  
 
A Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a közoktatási intézkedési terv 
módosításának kezdeményezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Horváth Sándor - polgármester 
Határidő: 2012. június 4. 
 

Lehotainé Kovács Klára polgármester 

Szavazásra bocsátotta Sárosd tekintetében az F.) határozati javaslatot 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, a következő határozatot hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

79/2012.(V.29.) határozata 

A Közoktatási Intézkedési Terv módosításáról  

 
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete kezdeményezi a SÁRVÍZ 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé – a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személlyel kötött Közoktatási Megállapodásban foglalt egyházi fenntartó 
személyének változására, továbbá Szabadegyháza Község Önkormányzatával kötött 
Közoktatási Társulási Megállapodásra tekintettel – a közoktatási intézkedési terv 
módosítását.  
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A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a közoktatási intézkedési terv 
módosításának kezdeményezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Lehotainé Kovács Klára - polgármester 
Határidő: 2012. június 4. 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 Véningerné Bognár Krisztina Zsigmondné Kovács Margit 
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 


