
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 

 
Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és  
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
2010. július 29-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 
dísztermében megtartott együttes üléséről. 
 

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Juhász János 
Nedoba Károly 
Gábris István 
Varga László 
Bárfai Antal 
Horváth Tibor 
Schmidt Lóránd 
Fülöp Sándor 
Etelvári Zoltán 
 

képviselő  
képviselő (9 fő) 

 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
Horgosi János Képviselő (6 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Szenci György aljegyző- okmányiroda vezető, Gálné Papp 
Erika Hantos-Nagylók körjegyzőség körjegyzője, Harmath 
Józsefné gazdasági osztályvezető, Csomós Györgyné 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lentek: 
 

Fülöp Sándorné Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgató-helyettese. 

 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti megjelenteket. Az együt-
tes képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település polgármes-
tere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az előző 
alkalmakkor. Az ülést 1646 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képvise-
lőtestület határozatképes, mivel 9 képviselő jelen van.  
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Fülöp Sándor és Gábris István személyé-
ben, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
Szavazásra teszi fel Fülöp Sándor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután sza-
vazásra teszi fel Gábris István jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület a javaslatot 9 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 



 2 

A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását. 
Sárbogárd város képviselőtestülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban 
szereplő napirendet elfogadta. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapít-
ja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képvi-
selőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Ramóna képviselőt, 
aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Ramóna jegyző-
könyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását. 
Nagylók község képviselőtestülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban sze-
replő napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d :   

 
1.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2010. évi költségvetés-
ének I. féléves beszámolója. 

 Előadó:  polgármester 
 
2.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2010. évi költségvetés-
ének módosítása. 

 Előadó:  polgármester 
 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok  tárgyalására. 
 

 
   

1.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetés-
ének I. féléves beszámolója. 

 Előadó:  polgármester 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: a Közoktatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója az első napirend témája. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a testületi ülést megelőzően. Kéri a PB javaslatát. 
 
Arany Zsolt: a PB az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
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Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
70/2010.(VII.29.) számú határozata 

a Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2010. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetés I. féléves be-
számolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 
 

 Előirányzat Teljesítés 
Saját bevétel 21.160 eFt  14.877 eFt 
Támogatás 347.490 eFt 183.046 eFt 
- normatíva 186.047 eFt 91.987 eFt 
- Sbg.Önk.hozzájár. 145.949 eFt 84.603 eFt 
- Nagylók Önk.hozzájár. 15.494 eFt 6.456 eFt 
Pénzmaradvány 2.261 eFt 2.261 eFt 

 
 
 
 
Bevétel 

Összesen: 370.911 eFt 200.184 eFt 
    

 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 182.800 eFt 95.165 eFt 
Járulék 47.773 eFt 25.104 eFt 
Dologi kiadás 136.265 eFt 69.453 eFt 
Ellátottak pénzbeni jutt. 4.073 eFt 336 eFt 
Bankszámla egyenleg  70 eFt 
Átfutó   10.056 eFt 

 
 
 
Kiadás 

Összesen: 370.911 eFt 200.184 eFt 
 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tóth József polgármester  
 

 
 
Juhász János: a sárbogárdi testület is az 1.) napirendet tárgyalja, ami a Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítésével foglalko-
zik. A PVVB tárgyalta, kéri a bizottság javaslatát. 
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Gábris István: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
154/2010.(VII.29.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetés I. féléves be-
számolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 
 

 Előirányzat Teljesítés 
Saját bevétel 21.160 eFt  14.877 eFt 
Támogatás 347.490 eFt 183.046 eFt 
- normatíva 186.047 eFt 91.987 eFt 
- Sbg.Önk.hozzájár. 145.949 eFt 84.603 eFt 
- Nagylók Önk.hozzájár. 15.494 eFt 6.456 eFt 
Pénzmaradvány 2.261 eFt 2.261 eFt 

 
 
 
 
Bevétel 

Összesen: 370.911 eFt 200.184 eFt 
    

 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 182.800 eFt 95.165 eFt 
Járulék 47.773 eFt 25.104 eFt 
Dologi kiadás 136.265 eFt 69.453 eFt 
Ellátottak pénzbeni jutt. 4.073 eFt 336 eFt 
Bankszámla egyenleg  70 eFt 
Átfutó   10.056 eFt 

 
 
 
Kiadás 

Összesen: 370.911 eFt 200.184 eFt 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás fél-
éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámoló-
jába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester  
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2.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetés-
ének módosítása. 

 Előadó:  polgármester 
 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: A 2.) napirend tárgyalására tér rá a tes-
tület, melynek címe: Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2010. évi költségvetésének módosítása. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizott-
ság javaslatának ismertetését. 
 
Arany Zsolt: a PB az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez a nagylóki képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
71/2010.(VII.29.) számú határozata 

a Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2010. évi költségvetés módosításáról 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetés módosítása 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 
371.232 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

  
- Személyi kiadás 182.946 eFt 
- járulék 47.773 eFt 

 
 
Kiadás 

- dologi kiadás 140.513 eFt 
 

  
Saját bevétel 21.311 eFt 
Támogatás 347.660 eFt 
- normatíva 186.217 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 15.494 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 145.949 eFt 

 
 
 
Bevétel 

Pénzmaradvány 2.261 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Tóth József polgármester 

 
 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a sárbogárdi képviselőtestület is 
ugyanezen társulás ez évi költségvetésének módosítását tárgyalja – 2.) napirendi 
pont. Kéri a PVVB javaslatát. 
 
Gábris István: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
     

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

155/2010.(VII.29.) Kth. sz. határozata 
 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetés módosítása 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 
371.232 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

  
- Személyi kiadás 182.946 eFt 
- járulék 47.773 eFt 

 
 
Kiadás 

- dologi kiadás 140.513 eFt 
 

  
Saját bevétel 21.311 eFt 
Támogatás 347.660 eFt 
- normatíva 186.217 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 15.494 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 145.949 eFt 

 
 
 
Bevétel 

Pénzmaradvány 2.261 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költ-
ségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően 
építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 
Juhász János: az ülés végén megköszöni mindkét képviselőtestület tagjainak a mai 
napot és az elmúlt években végzett munkát is. 
 
Tóth József: köszöni az együttműködést és sok sikert kíván az október 3-i választá-
sokhoz. 
 
   

 
Az ülésen több napirend nem volt,  

Juhász János polgármester  - megköszönve a képviselőtestületek munkáját - az 
együttes ülést 1655 órakor bezárta. 

 
 

kmf. 
 
 
 
Juhász János      Szenci György  
Sárbogárd város polgármestere      Sárbogárd város aljegyzője 
 
 
Fülöp Sándor     Gábris István 
sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő  sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
Tóth József      Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere   Hantos-Nagylók körjegyzője 
 
 
 
       Viniczai Ramóna   
       nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő  


