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

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének és Nagylók Község
Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 6-i együttes üléséről.
Jelen vannak:

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Juhász János
polgármester
Rigó László
alpolgármester
Ferencz Kornél
alpolgármester
Bódai Gábor
képviselő
Gábris István
képviselő
Nedoba Károly
képviselő
Varga László
képviselő
Horváth Tibor
képviselő
Schmidt Lóránd
képviselő
Szakács Benőné
képviselő
Nagylók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Tóth József
polgármester
Molnár Csaba
alpolgármester
Arany Zsolt
képviselő
Viniczai Mária
Képviselő
Viniczai Ramóna
Képviselő
Horgosi János
képviselő

Állandó meghívottak: Dr. Krupa Rozália jegyző, Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető, Sárközyné Dr. Szabó Piroska Nagylók község jegyzője helyett: Durmitsné
Kókai Katalin gazdálkodási főelőadó, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.
Napirendhez megjelent: Horváth Ferencné ÁMK igazgatója.

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 1630 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselőtestülete a megjelent 10 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Szakács Benőné és Gábris István személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Gábris István jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestülete 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt,
aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Mária .jegyzőkönyv
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
Nagylók község képviselőtestülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Napirend:
1.

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi költségvetésének módosítása.
Előadó.
polgármester

2.

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Előadó:
polgármester

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi költségvetésének módosítása.
Előadó.
polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere elmondja, hogy az előterjesztésben feltüntetésre került mi az ami indokolja a költségvetés módosítását. A nagylóki képviselőtestület indítványozására kezdeményeztünk az Intézményfenntartó Társuláson belül a tagintézményünkbe egy részleges átszervezést, ami kapcsán az egyik takarékosság a túlórák megszüntetésére vonatkozott. Ez az idei évben 151 e Ft költségmegtakarítást fog eredményezni, a többi költségcsökkentő tényező a 2009. évi költségvetésben fog jelentkezni. Ezzel egyúttal Sárbogárd Város Önkormányzatának
átadandó összeg 21.019 e Ft-ra módosul.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. A polgármester kéri a
PB elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Arany Zsolt ismerteti a PB javaslatát, mely szerint a bizottság elfogadásra ajánlja a
képviselőtestületnek a határozati javaslatban leírtakat.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
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A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2008.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a társulás 2008. évi költségvetés módosítását 375.241 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és
a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás

200.580 eFt
64.532 eFt
110.129 eFt

A társulás költségvetéséhez az Önkormányzat tervezett hozzájárulását 21.019 eFt-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a társulás módosított költségvetésének megfelelő önkormányzati költségvetési rendelet módosítás előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző
2008. szeptember 30.

Juhász János sárbogárdi polgármester kéri a PVVB tagját, ismertesse a bizottság
javaslatát.
Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Juhász János Sárbogárd város polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
164/2008.(VIII.06.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
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A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
375.241 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

200.580 eFt
64.532 eFt
110.129 eFt

Nagylóki Önkormányzat hozzájárulása 21.019 e Ft a Nagylóki
Általános Iskola túlóra számainak csökkentése (151 eFt) végett.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat
költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő:
Felelős

2.

azonnal
Juhász János polgármester

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Előadó:
polgármester

A napirendhez hozzászólás nem volt.
Tóth József nagylóki polgármester kéri a PB javaslatának ismertetését.
Arany Zsolt ismerteti a PB javaslatát, mely szerint a bizottság elfogadásra ajánlja a
képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2008.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2008.
évi költségvetés I. féléves beszámolója című előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
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Bevétel:
Módosított előirányzat
Saját bevétel
18.796 eFt
Támogatás
356.369 eFt
Pénzmaradvány
76 eFt
Összesen:
375.241 eFt

Teljesítés
14.534 eFt
187.561 eFt
76 eFt
202.171 eFt

Kiadás:
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
200.580 eFt
Járulék
64.532 eFt
Dologi kiadás
100.129 eFt
Bankszámla egyenleg
Átfutó
Összesen:
375.241 eFt

Teljesítés
100.352 eFt
32.063 eFt
59.035 eFt
76 eFt
10.645 eFt
202.171 eFt

A sárbogárdi képviselőtestület tagjai sem szóltak hozzá a napirendi ponthoz.
Juhász János sárbogárdi polgármester felkéri a PVVB tagját, ismertesse a bizottság
javaslatát.
Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
165/2008.(VIII.06.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetés I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Módosított előirányzat
Saját bevétel
18.796 eFt
Támogatás
356.369 eFt
Pénzmaradvány
76 eFt
Összesen:
375.241 eFt

Teljesítés
14.534 eFt
187.561 eFt
76 eFt
202.171 eFt
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Kiadás:
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
200.580 eFt
Járulék
64.532 eFt
Dologi kiadás
100.129 eFt
Bankszámla egyenleg
Átfutó
Összesen:
375.241 eFt

Teljesítés
100.352 eFt
32.063 eFt
59.035 eFt
76 eFt
10.645 eFt
202.171 eFt

Az együttes ülésen több napirend nem volt, Juhász János Sárbogárd Város Polgármestere megköszöni mindkét képviselőtestület munkáját, az ülést 1635 órakor bezárta.

kmf.

(: Juhász János :)

Sárbogárd város polgármestere

(: Szakács Benőné :)
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Dr. Krupa Rozália :)
Sárbogárd város jegyzője

(: Gábris István :)
képviselő, jkv. hitelesítő

A távollevő Sárközyné Dr. Szabó Piroska Nagylók község
jegyzője helyett:

(: Tóth József :)
Nagylók község polgármestere

(:Durmitsné Kókai Katalin :)
gazdálkodási ügyintéző

(: Viniczai Mária :)
képviselő, jkv. hitelesítő

