
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
(hangszalagos rögzítéssel) 

 
Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének és Nagylók Köz-

ség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 28-i rendkívüli 
együttes üléséről. 

  
Jelen vannak: Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete: 
    Juhász János  polgármester 
    Rigó László   alpolgármester 
    Ferencz Kornél  alpolgármester  
    Sinka Attila   képviselő  
    Bódai Gábor   képviselő 
    Gábris István   képviselő 
    Nedoba Károly  képviselő 
    Varga László   képviselő    
    Horváth Tibor  képviselő 
    Etelvári Zoltán  képviselő 
    Schmidt Lóránd  Képviselő 
    Szakács Benőné  képviselő 
  

Nagylók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete: 
Tóth József   polgármester 
Molnár Csaba  alpolgármester 
Arany Zsolt   képviselő 
Dobai Teréz   képviselő 
Takácsné Erdélyi Mária Képviselő 
Viniczai Mária  Képviselő 
Viniczai Ramóna  Képviselő 

 
Állandó meghívottak: Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Sárközyné Dr. 
Szabó Piroska Nagylók község jegyzője, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 
 

 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket, az ülést 
1805 órakor megnyitja. Az összevont ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik tele-
pülés polgármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el, úgy 
mint az előző alkalmakkor. 
Megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata képviselőtestülete a megjelent 
12 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Bódai Gábor és 
Sinka Attila személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi 
fel Bódai Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestü-
let 11 igen l tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel 
Sinka Attila jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a 
javaslatot 11 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
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Sárbogárd város képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfo-
gadta. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapít-
ja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 7 képviselő megjelent. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt, aki jelezte, hogy a fel-
adatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő 
megválasztását. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfo-
gadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogad-
ta. 
 
N a p i r e n d : 
 

1.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2007. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó: polgármester 
 
2.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2008. évi költségvetésének elfogadása. 
 Előadó: polgármester 
 
3.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása. 
 Előadó: polgármester 

 
A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
 

1.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2007. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó: polgármester 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt, Tóth József Nagylók község polgármestere 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

7/2008.(I.28.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Sárbo-

gárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi 

költségvetésének módosítása   tárgyú előterjesztést megtárgyalta.  
 
A képviselő-testület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és 
Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Közoktatási Intéz-
ményfenntartó társulás 2007. évi költségvetésének módosítását  

 
344.621 e Ft kiadási és 344.621 e Ft bevételi előirányzattal  
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elfogadja. 
 
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 
194.164 e Ft-tal, járulékait 63.135 e Ft-tal, dologi előirányzatot 
87.075 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatot 247 e Ft-tal mint 
kiemelt előirányzatokat jóváhagyja.  
 
A társulás költségvetéséhez az Önkormányzat tervezett hozzá-
járulása 5.228 e Ft. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költ-
ségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
a társulás elfogadott költségvetésének megfelelően a költség-
vetési rendelet módosításának előkészítéséről rendelet-tervezet 
elkészítésével gondoskodjon. 
 
Felelős:  Tóth József polgármester 
   Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző 
Határidő:  2008. április 30.  
 
 
 

Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt, Juhász János Sárbogárd város polgármestere 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

32/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a   Sárbo-

gárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi 

költségvetésének módosítása   tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és 
Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének módosítá-
sát  
 
344.621 e Ft kiadási és 344.621 e Ft bevételi előirányzattal 

 
elfogadja. 
 
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 
194.164 e Ft-tal, járulékait 63.135 e Ft-tal, dologi előirányzatot 
87.075 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatot 247e Ft-tal, mint 
kiemelt előirányzatokat jóváhagyja. 
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A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatá-
nak a tervezett hozzájárulása 5.228 e Ft. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költ-
ségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő.  2008. február 8. 
Felelős:  polgármester 
 
 

 
2.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2008. évi költségvetésének elfogadása. 
 Előadó: polgármester 

 
Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztés anyagát a képviselők 
megkapták. Még a mai napon is történtek egyeztetések az intézményvezetővel. A 
határozati javaslatban a számok változtatásra kerültek. A bevételi és kiadási elői-
rányzatnál nem 379.673 e Ft, hanem 373.441 e Ft a helyes összeg. Megjegyzi:  
szomorúan kell tudomás vegyük, annak ellenére, hogy társultunk Sárbogárd város 
önkormányzatával az idei költségvetési törvény annyira kedvezőtlen, hogy még a 
társulás ellenére is az intézményünk hiánya 21.170 e Ft. Ez nagyon nagy összeg.  
 
A napirendhez más hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel az előterjesztésben 
szereplő – javított -  határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület a javaslatot 7 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 

8/2008.(I.28.) számú határozat  
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd 

– Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költ-

ségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.  
 
A képviselő-testület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és 
Kippkopp Óvoda intézményegysége - mint a Közoktatási Intéz-
ményfenntartó társulás – költségvetését  
 
373.441 e Ft bevételi és 373.441 e Ft kiadási előirányzattal 

 
elfogadja. 
 
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 
199.182 e Ft-tal, a járulékait 64.316 e Ft-tal, a dologi előirányza-
tot 109.943 e Ft-tal jóváhagyja.  
 
A társulás költségvetéséhez az Önkormányzat tervezett hozzá-
járulását 21.170 eFt-ban állapítja meg.  
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
a társulás elfogadott költségvetésének megfelelően a hozzájá-
rulást az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet-
tervezetébe építse be. 
 
Felelős:  Tóth József polgármester 
   Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző 
Határidő:  2008. február 15.  

 
 
 
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva). 
 
Juhász János: az előterjesztésben a helyes összeg 373.441 e Ft szerepel, a határo-
zati javaslatban azonban 379.673 e Ft van. Ugyanez vonatkozik a személyi jellegű 
előirányzatok összegeire is, az előterjesztésben szereplő összegek a helyesek, nem 
az, ami a határozati javaslatban van, valamint a PVVB javaslatának figyelembevéte-
lével a nagylóki hozzájárulást 21.170 e Ft-ban kell meghatározni, a 20.261 e Ft he-
lyett. A költségvetés 22. oldalán pedig a helyes összeg: nagylóki társulási normatíva 
3.075 e Ft a 3.984 e Ft helyett. 
 
Tehát a határozati javaslatban a helyes összegek:  
*  373.441 e Ft bevételi és 373.441 kiadási előirányzat, 
*  személyi jellegű előirányzat 199.182 e Ft, a járulékai 64.316 e Ft, a dologi elő-

irányzat 109.943 e Ft, 
*  a társulás költségvetéséhez a nagylóki önkrományzat tervezett hozzájárulása 

21.170 e Ft. 
A nagylóki képviselőtestület már ezekkel a módosításokkal hozta meg határozatát. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt, Juhász János Sárbogárd város polgármestere 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a 3  
módosítás figyelembevételével. 
A sárbogárdi képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

33/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyal-
ta a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2008. évi költségvetésének jóváhagyása tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és 
Kippkopp Óvoda intézményegysége – mint a Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás – 2008. évi költségvetését 
 

373.441 e Ft bevételi és 373.441 e Ft kiadási 
 
előirányzattal elfogadja. 
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A kiadási előirányzat kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: a személyi jellegű előirányzatot 199.182 e Ft-tal, a 
járulékait 64.316 e Ft-tal, a dologi előirányzatot 109.943 e Ft-tal. 
 
A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatá-
nak a tervezett hozzájárulását 21.170 e Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az Intézmény-
fenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd Város Önkor-
mányzat költségvetésébe építse be. 
 
Határidő:  2008. február 8. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

 
3.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása. 
 Előadó: polgármester 

 
A napirendhez a nagylóki képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá. 
Tóth József Nagylók község polgármestere: az inkasszóról a véleményét elmondta a 
másik napirendnél. Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati ja-
vaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

9/2008.(I.28.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

Társulási megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést, 
melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

 
I. 
 

A Képviselő-testület „a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására Sárbogárd Vá-
ros önkormányzatával 2007. augusztus 1-től létrehozott Közok-
tatási Intézményfenntartó Társulás  Társulási megállapodását 
(a továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, 
mely a Társulási Megállapodás 1. számú módosítása: 
 
A megállapodás 5.8 pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„Amennyiben Nagylók Önkormányzata az őt terhelő pénzügyi 
hozzájárulást 30 napon túl nem teljesíti, felhatalmazza Sárbo-
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gárd Város Önkormányzatát az azonnali beszedési megbízás – 
inkasszó – benyújtására.” 

II. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító 
Társulási megállapodás, valamint az 1. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírásá-
ra.  
 
Felelős:  Tóth József polgármester 
Határidő:  2008. február 15. 

 
 
 
A napirendhez a sárbogárdi képviselőtestület tagjai sem szóltak hozzá. 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztés-
ben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

34/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbo-

gárd-Nagylók  Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.  
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás létrehozására kötött megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja, mely a társulási megállapodás 1. sz. 
módosítása. 
 
A megállapodás 5.8 pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

„Amennyiben Nagylók Önkormányzata az őt terhelő 
pénzügyi hozzájárulást 30 napon túl nem teljesíti, 
felhatalmazza Sárbogárd Város Önkormányzatát az 
azonnali beszedési megbízás – inkasszó – benyújtá-
sára.” 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulási 
megállapodás módosítását írja alá. 
 
Határidő.  2008. február 5. 
Felelős:  polgármester 
 
 

Az ülésen több napirend nem volt.  
 

Tóth József Nagylók község polgármestere megköszöni a képviselők munkáját, az 
ülést bezárta. 
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Juhász János Sárbogárd Város polgármester – megköszönve mindkét képviselőtes-
tület részvételét – az együttes ülést 1816 órakor bezárta. 
 
 

kmft. 
 
 
 
(. Juhász János .)     (. Dr. Krupa Rozália .) 
    Sárbogárd város polgármestere     Sárbogárd város jegyzője 
 
 
(. Bódai Gábor .)     (. Sinka Attila .) 
   képviselő, jkv. hitelesítő       képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
(. Tóth József .)     (. Sárközyné Dr. Szabó Piroska .) 
    Nagylók község polgármestere     Nagylók község jegyzője 
 
 
 
       (. Viniczai Mária .) 
           képviselő, jkv. hitelesítő 


