
 
 
 

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

 
 

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének és Nagylók 
Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-i 
együttes üléséről. 

  
Jelen vannak: Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete: 
    Juhász János  polgármester 
    Rigó László   alpolgármester 
    Sinka Attila   képviselő  
    Bódai Gábor   képviselő 
    Gábris István   képviselő 
    Nedoba Károly  képviselő 
    Varga László   képviselő    
    Horváth Tibor  képviselő 
    Schmidt Lóránd  képviselő 
    Fülöp Sándor  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 
Horgosi János  képviselő 

 
Állandó meghívottak: Szenci György Sárbogárd város aljegyzője- okmányiroda 
vezető, Komjátiné Herman Éva gazdasági osztályvezető, Sárközyné Dr. Szabó 
Piroska Nagylók község jegyzője, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Az 
együttes képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település 
polgármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, 
mint az előző alkalmakkor. Az ülést 1702 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy 
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselőtestülete a megjelent 10 fővel 
határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Sinka Attila személyé-
ben, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasz-
tását. A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Ezután szavazásra teszi fel Sinka Attila jegyzőkönyv hitelesítőnek történő meg-
választását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal el-
fogadta. 
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Sárbogárd város képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot 
elfogadta. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Meg-
állapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a képviselő-
testület teljes létszámban - 8 fő - megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja 
Takácsné Erdélyi Mária képviselőt, aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szava-
zásra teszi fel Takácsné Erdélyi Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő meg-
választását. A képviselőtestület 7 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot el-
fogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot 
elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d : 

 
1.) Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2007. évi költségvetés-
ének végrehajtásáról szóló beszámoló elfo-
gadása. 

 Előadó: polgármester 
 

A két  képviselőtestület rátér a  
napirendi pont tárgyalására. 

 
Tóth József: megkérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, milyen döntést hozott a 
bizottság ? 
 
Arany Zsolt PB elnök:  a Pénzügyi Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselőtes-
tületnek a második variáció szerinti határozati javaslatot. 
 
Tóth József: a kiküldött határozati javaslatban szerepel, hogy 643 e Ft visszaté-
rítésre kerül a nagylóki önkormányzathoz, de az anyaghoz csatolva van egy 
szöveges beszámoló, amelynek a 3.) pontjában szerepel „Pénzmaradvány 
1895 e Ft. Ebből kötelezettséggel  terhelt 670 eFt /475 e Ft melegétkeztetés, 
195 e Ft szállítói kötelezettség/.” Ha az 1895 e Ft-ból kivonjuk a 670 e Ft-ot = 
1.225 e Ft. Akkor most 1.225 e Ft, vagy 643 e Ft a pénzmaradvány  ? 
 
Szenci György: a határozati javaslatban szereplő 643 e Ft a visszautalandó 
összeg.  
 
Tóth József: a kiosztott határozati javaslatot hogyan kell érteni ?  
 
Juhász János: ÁMK Sárszentmiklós szöveges beszámolójából került levezetés-
re a számítás. A Gazdasági osztály, az aljegyző, az ÁMK, valamint nyilván a 
nagylóki gazdasági vezető is újra egyeztettek és utána került leírásra a második 
határozati javaslat.  
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Szenci György: a már említett második – javított – határozati javaslat most ke-
rült kiosztásra a képviselőtestület tagjainak.  
 
Tóth József: igazából a jegyzők fogják helyretenni, vagy korrigálni ezt a számí-
tást. Ők „összefésülték” azokat az adatokat, amit az intézményvezetőtől, ill. a 
Gazdasági osztálytól kaptak és úgy néz ki, hogy 643 e Ft a valós összeg, ami a 
határozati javaslatban is szerepel, de akkor a 3.) pontban miért van 1895 e Ft 
pénzmaradványként feltüntetve ? Már elmondta az előbb is, ha az 1.895 e Ft-
ból 670 e Ft-ot elveszünk, akkor az 1.225 e Ft, amit már nem terhel semmiféle 
kifizetetlen számla, tehát ez a tényleges pénzmaradvány. Ezzel szemben a ha-
tározati javaslat más számról beszél és annak a visszautalásáról rendelkezik. 
 
Szenci György: a most kiosztott határozati javaslat, valamint a szöveges be-
számoló eltérő a korábbitól.  A határozati javaslat 2.) bekezdése pontosítva lett, 
de számszakilag annyi az eltérés, hogy több szám szerepel benne. A teljesített 
bevétel 326.849 e Ft, ugyancsak 326.849 e Ft a teljesített kiadás,  475 e Ft elői-
rányzat maradvánnyal - ami nem azonos jelen esetben a pénzmaradvánnyal - 
és 76 e Ft pénzmaradvánnyal fogadja el – ez szerepel a határozati javaslatban. 
 
A 76 e Ft pénzmaradvány az intézménynek a pénzmaradványa, az előirányzat 
maradvány az a nagylóki előirányzat maradvány, ugyanis a társulásban 
Nagylók kiegészítő hozzájárulása 5.228 e Ft volt. Ez a következő összegekből 
állt össze: 5.073 e Ft-ot teljesített Nagylók 2007-ben, 2008-ban utalt 155 e Ft-ot. 
A határozati javaslatban szereplő 475 e Ft az előirányzat maradvány. Azt jelen-
ti, hogy ekkora összeg terheli Nagylókot a meleg étkeztetéssel kapcsolatosan. 
Felhasznált, de még ki nem számlázott összegről van szó.  
 
A módosított határozati javaslat  4.) bekezdésben szerepel, hogy „A társulás 
költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulását 4.585 e 
Ft-ban állapítja meg.” Az 5.228 e Ft és a 4.585 e Ft közötti különbség a 643 e 
Ft. Ennek a 643 e Ft-nak a visszautalásáról rendelkezik a módosított határozati 
javaslat, megjelölve azokat a forráshelyeket, ahonnan a visszatérítésnek meg 
kell történnie. Nevezetesen: 488 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal 2007. évi 
pénzmaradványa, 155 e Ft-ot pedig a Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevétele 
terhére kell a visszautalást teljesítenünk. 
 
A különbség abból adódik, hogy a módosított költségvetésnél megemelt elői-
rányzat volt, ehhez képest a teljesítések csökkentek.  
 
 
Tóth József. ezt úgy is mondhatnánk, hogy a visszautalandó összeg azért  csak 
643 e Ft, mert az előirányzat lényegesen magasabb a teljesített pénzösszegnél. 
A határozati javaslatban szereplő 643 e Ft-ot átnézték. Megjegyzi: jó lenne, ha 
annak utána lehetne nézni, hogy miért maradt el a teljesítés, mert amikor bele-
mélyedtek a táblázatokba azt vették észre, hogy a 12.381e Ft a tervezett állami 
normatív bevételtől elmarad és ebből adódik a túlfizetés mértékének a csökke-
nése.    
 
Összefoglalásként elmondja, hogy a 643 e Ft túlfizetése van a nagylóki önkor-
mányzatnak, ill. ezen kívül a 670 e Ft kötelezettséggel terhelt összeg (ebből 
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475 e Ft melegétkeztetés) még nem került kiszámlázásra Sárbogárd részére, 
tehát a 643 e Ft ill. a 475 e Ft együttesen kerülnek átutalásra. 
 
Szavazásra teszi fel a módosított (osztott anyag szerinti) határozati javaslatban 
foglaltak elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határoza-
tot hozta: 

 
 
20/2008.(III.27.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a   
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás    
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Is-
kola és Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Köz-
oktatási intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségve-
tésének végrehajtását 326.849 e Ft teljesített bevétellel és 
326.849 e Ft teljesített kiadással, valamint 475 e Ft elő-
irányzat maradvánnyal és 76 e Ft pénzmaradvánnyal elfo-
gadja.  
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

- személyi jellegű 184.531 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 60.225 e Ft 
- dologi jellegű 71.978 e Ft 
- felhalmozási 247 e Ft 

 
A társulás költségvetéséhez Önkormányzat hozzájárulását 
4.585 e Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselőtestület elfogadja, hogy Nagylók Község Ön-
kormányzata 643 e Ft működési többlet hozzájárulást tel-
jesített, melynek visszatérítéséről Sárbogárd Város Ön-
kormányzata gondoskodik.  
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a társulás elfogadott zárszámadásának megfelelően 
az önkormányzati hozzájárulásnak a zárszámadási rende-
let-tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Tóth József polgármester 
   Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző 
Határidő:  2008. április 30.  
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Juhász János kéri a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. 
Sinka Attila. a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal a módosított határozati ja-
vaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a módosított (osztott anyag) határozati javas-
lat elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határo-
zatot hozta:   

 
73/2008.(III.27.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a    
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás    
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Is-
kola és Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Köz-
oktatási Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségve-
tésének végrehajtását 326.849 e Ft teljesített bevétellel és 
326.849 e Ft teljesített kiadással, valamint 475 e Ft elő-
irányzat maradvánnyal és 76 e Ft pénzmaradvánnyal elfo-
gadja. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

- személyi jellegű 184.531 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 60.225 e Ft 
- dologi jellegű 71.978 e Ft 
- felhalmozási 247 e Ft 

 
A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormány-
zatának hozzájárulását 4.585 e Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók 
Község Önkormányzata részére 643 e Ft visszatérítéséről 
gondoskodjon. Ebből 488 e Ft a Polgármesteri Hivatal 
2007. évi pénzmaradványa terhére, 155 e Ft erejéig a 
Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevétele terhére. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társu-
lás zárszámadását Sárbogárd Város Önkormányzat zár-
számadásába jelen határozatnak megfelelően építtesse 
be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Tóth József Nagylók község polgármestere megköszöni a képviselőtestület 
munkáját, az összevont képviselőtestületi ülést 1729 órakor bezárta. 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestüle-
tek munkáját, az összevont ülést 1730 órakor bezárta. 
 

. 
kmf. 

 
 

(: Juhász János :)     (: Szenci György :) 
   Sárbogárd város polgármestere     Sárbogárd város aljegyzője 
 
 
 
(: Rigó László :)     (: Sinka Attila :) 
   képviselő, jkv. hitelesítő       képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 (: Tóth József :)     (:Sárközyné Dr. Szabó Piroska :) 
   Nagylók község polgármestere      Nagylók község jegyzője 
 
 
 
       (: Takácsné Erdélyi Mária :) 
           képviselő, jkv. hitelesítő 

 


