
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 

 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és  
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. 
november 18-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísz-
termében megtartott rendkívüli együttes üléséről. 
 

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

Dr. Sükösd Tamás 
Novák-Kovács Zsolt 
Nagy Tibor 
Erős Ferenc 
Érsek Enikő 
Nedoba Károly 
Macsim András 
Etelvári Zoltán  képviselő               (8 fő) 

 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Balogh Ágnes 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
Horgosi János képviselő               (6 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Gálné Papp 
Erika Hantos-Nagylók körjegyzője, Szenci György aljegyző, 
Boda Krisztina gazdasági osztályvezető helyettes, Csomós 
Györgyné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megjelentek: 
 

Horváth Ferencné ÁMK igazgatója, Háriné Németh Ilona 
ÁMK gazdasági vezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálko-
dási előadó. 

 
Média: Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti megjelenteket. Az ülést 1700 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 7 
képviselő jelen van.  
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Etelvári Zoltán és Macsim András személyében, 
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra 
teszi fel Macsim András jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestü-
let a javaslatot  7 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Sárbogárd város képviselőtestülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
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Tóth József Nagylók község polgármestere tisztelettel köszönti az együttes ülés résztve-
vőit. Elöljáróban gratulál Sárbogárd város képviselőinek és a Polgármester úrnak a választá-
si eredményükhöz. Bízik abban, hogy az elkövetkező négy évben a két település az általuk 
közösen megszervezett önkormányzati feladatokat együttműködően, sikeresen és gyümöl-
csözően fogják ellátni, kihasználva mindenféle költségvetési és egyéb olyan jogszabályokba 
lefektetett feltételeket, amelyek rendelkezésünkre fognak állni.  
Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 7 kép-
viselőből 6 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Ramóna képviselőt, aki 
jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Ramóna jegyzőkönyv hitelesí-
tőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a javasla-
tot elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d :   

 
1.  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társu-

lás 2010. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: polgármester 
 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására 
 
 

 
1.  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: polgármester 

 
Tóth József Nagylók község polgármestere: a javított előterjesztést a nagylóki képviselőtes-
tület tagjai megkapták Sárbogárd Város Önkormányzatától. Részletes, érhető, áttekinthető 
anyag. Az előterjesztésben arról van szó, hogy az ÁMK-nak, közeledve az év végéhez plusz 
saját bevétele keletkezett, amelyről – tudomása szerint - a jogszabályban előírtaknak megfe-
lelően november 30-ig kell dönteni a fenntartó részéről. Nagylók Község Önkormányzatának 
a feladatellátást illetően többlet hozzájárulása nem képződik. Lehet látni, hogy a költségvetés 
módosítás előtt 15.494 e Ft volt meghatározva, mint átadandó pénzeszköz, ill. a döntést kö-
vetően ugyanúgy 15.494 e Ft szerepel. 
 
Mindenképpen dicsérni és értékelni tudja azon törekvését az oktatási intézménynek, hogy az 
oktató- nevelő munka mellett még pénzszerzéssel is tudnak foglalkozni. Közel 3 millió Ft 
bevételhez jutottak a „Jó gyakorlatok” kapcsán. Véleménye szerint manapság az oktatási 
intézményeknek nem csak azzal kell foglalkozni, amire hivatottak - nevelés és oktatás - ha-
nem azzal is, hogy némi plusz forrásra tegyenek szert. A Sárszentmiklósi ÁMK részéről ez a 
valóságban is megtörtént. Reméli, hogy ezek a „Jó gyakorlatok” el fognak terjedni, esetleg 
Nagylókon is és talán onnan is kerülnek ki innovációk, amik között válogathatnak az ország 
más közoktatásai intézményei. 

Erős Ferenc képviselő 17
10 
órakor megérkezett,  

így a sárbogárdi képviselőtestület 8 fővel ülésezik. 

 
Kérdezi a képviselőtestület tagjait, van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
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Itt mondja el, hogy korábbiaktól eltérően a nagylóki képviselőtestületnek már nincs Pénzügyi 
Bizottsága, így az anyagot nem is tárgyalhatta. 
Mivel a képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá, szavazásra teszi fel a javí-
tott előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

98/2010.(XI.18.) számú határozata 
Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

2010. évi költségvetésének módosításáról 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. évi költségve-
tésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
1.  A képviselőtestület a magántanulói órakeret emelés miatt tartós 

kötelezettségvállalást az ÁMK Sárszentmiklósi Iskola személyi 
kiadásra 240 eFt, járulékra 65 eFt előirányzatot engedélyez, 
melynek forrása az 1 magántanulóra jutó normatíva és az in-
tézményi saját bevétel. 

 A képviselőtestület hozzájárul, hogy az előirányzat tervezettet 
meghaladó többletbevételből az ÁMK Sárszentmiklósi Iskola 
pedagógusai által kifejlesztett „Jó gyakorlatok” értékesítéséből 
származó 2.998 eFt bevételt az alábbiak szerint használja fel:  

 
- személyi előirányzatra a munkában 

résztvevő pedagógusok részére, egy-
szeri juttatásként 

 
 

2.126 eFt 
- járulékra 574 eFt 
- a felmerült dologi kiadásokra 298 eFt 

 
2.  A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 

374.535 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Kiadás 
 - személyi kiadás 185.312 eFt 
 - járulék 48.412 eFt 
 - dologi kiadás 140.811 eFt 
Bevétel 
 Saját bevétel 24.539 eFt 
 Támogatás 347.735 eFt 
 - normatíva 186.292 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 15.494 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 145.949 eFt 
 Pénzmaradvány 2.261 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Tóth József polgármester 
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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere: a javított előterjesztést a képviselőtes-
tület tagjai megkapták. Ahogyan Tóth József polgármester úr elmondta, ez valóban egy 
plusz bevételt, plusz forrást jelent az ÁMK részére. Megköszöni az intézményvezetőnek a 
munkát.  
A Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az anyagot, de mivel 
a bizottság elnöke nincs jelen a mai ülésen, így elmondja, hogy a bizottság 3 igen (egyhan-
gú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
Kérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel az  előterjesztésben szereplő – javított - határozati ja-
vaslat elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

262/2010.(XI.18.) Kth. sz. határozata 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó társulás 2010. évi költségvetés módosítása című előterjesz-
tést megtárgyalta. 
 
1.  A képviselőtestület a magántanulói órakeret emelés miatt tartós 

kötelezettségvállalást az ÁMK Sárszentmiklósi Iskola személyi 
kiadásra 240 eFt, járulékra 65 eFt előirányzatot engedélyez, 
melynek forrása az 1 magántanulóra jutó normatíva és az in-
tézményi saját bevétel. 

 A képviselőtestület hozzájárul, hogy az előirányzat tervezettet 
meghaladó többletbevételből az ÁMK Sárszentmiklósi Iskola 
pedagógusai által kifejlesztett „Jó gyakorlatok” értékesítéséből 
származó 2.998 eFt bevételt az alábbiak szerint használja fel:  

 
- személyi előirányzatra a munkában 

résztvevő pedagógusok részére, egy-
szeri juttatásként 

 
 

2.126 eFt 
- járulékra 574 eFt 
- a felmerült dologi kiadásokra 298 eFt 

 
2.  A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 

374.535 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Kiadás 
 - személyi kiadás 185.312 eFt 
 - járulék 48.412 eFt 
 - dologi kiadás 140.811 eFt 
Bevétel 
 Saját bevétel 24.539 eFt 
 Támogatás 347.735 eFt 
 - normatíva 186.292 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 15.494 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 145.949 eFt 
 Pénzmaradvány 2.261 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosí-
tott költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe 
a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően építtesse be. 
Az előirányzat a módosítást követően használható fel. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős polgármester 

Az ülésen több napirend nem volt,  
Dr. Sükösd Tamás sárbogárdi polgármester -  megköszönve a  

képviselőtestületek munkáját - az együttes ülést 17
15 
órakor bezárta. 

 
 

kmf. 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás        Dr. Krupa Rozália  
Sárbogárd város polgármestere       Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
Etelvári Zoltán       Macsim András  
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  
 
 


