
  
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 

 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. 
december 2-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében 
megtartott együttes üléséről. 
 

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

Dr. Sükösd Tamás 
Novák-Kovács Zsolt 
Juhász János 
Nedoba Károly 
Nagy Tibor 
Érsek Enikő 
Tóth Béla 
Erős Ferenc 
Etelvári Zoltán 
Macsim András 

képviselő 
képviselő 

képviselő (10 fő) 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 

képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
Horgosi János 
Balogh Ágnes 

képviselő 
képviselő (7 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Dr. Krupa Rozália jegyző, Gálné Papp Erika Nagylók- Hantos 
körjegyzőség körjegyzője, Boda Krisztina gazdasági osztályveze-
tő helyettes, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lent: 

Horváth Ferencné ÁMK igazgatója.  

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik az ülés-
teremben. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Novák-Kovács Zsolt és Tóth Béla képviselő-
ket, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
Szavazásra teszi fel Novák-Kovács Zsolt jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi 
fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 10 igen 
(egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 10 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelen-
teket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel valamennyi – 7 
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fő – képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Takácsné Erdélyi Máriát, aki 
jelezte, hogy vállalja a feladatot. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztá-
sát. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2010. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó. polgármester 
 
2.)  Tájékoztató Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntar-

tó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves 
alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről. 

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

2011. évi költségvetési koncepciója. 
 Előadó: polgármester 

 
A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

 

 1.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
 Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása. 

  Előadó. polgármester 
 
 
Tóth József: a költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztést megkaptuk. Az előre 
tervezetthez képest annyi módosítás történt, hogy egy jubileumi jutalom nem került előre 
betervezésre, de kifizetésre igen. Ennek a tényét fel kell tüntetni a költségvetésben. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
112/2010.(XII.02.) számú határozata 

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó  
Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról. 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költség-
vetés módosítása c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 379.286 e 
Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányza-
tokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Személyi kiadás 188.216 e Ft 
Járulék 49.187 e Ft 
Dologi kiadás 141.463 e Ft 
Felhalmozási kiadás 420 e Ft 

Kiadás 
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Saját bevétel 28.625 e Ft 
Támogatás 348.400 e Ft 
- normatíva 186.292 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 16.220 e Ft 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 145.888 e Ft 

Bevétel 

Pénzmaradvány 2.261 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: mindenki megkapta írásban az előterjesztés. Változtatás nem történt a 
határozati javaslatban. Kéri a PVVB véleményét. 
 
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-
gadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
288/2010.(XII.02.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költség-
vetés módosítása c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 379.286 e 
Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányza-
tokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Személyi kiadás 188.216 e Ft 
Járulék 49.187 e Ft 
Dologi kiadás 141.463 e Ft 
Felhalmozási kiadás 420 e Ft 

Kiadás 

  
Saját bevétel 28.625 e Ft 
Támogatás 348.400 e Ft 
- normatíva 186.292 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 16.220 e Ft 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 145.888 e Ft 

Bevétel 

Pénzmaradvány 2.261 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosí-
tott költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésé-
be a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester 
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 2.)  Tájékoztató Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézmény
 fenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodá
 sának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható tel
 jesítéséről. 

  Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: az előterjesztésben látható, hogy a „Jó gyakorlatok” értékesítéséből 
származó bevétel beépítésre került, ill. az ÁFA visszatérítés is, így a saját bevétel jelentősen 
meghaladja az időarányost. 
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottság véleményét. 
 
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta és a képviselőtestületnek elfo-
gadásra ajánlja. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-
gadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
289/2010.(XII.02.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Tájékoztató 
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. 
évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig 
várható teljesítéséről c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költség-
vetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint álla-
pítja meg: 

Adatok: e Ft-ban 
    Bevétel 
Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Össz.telj. 

Saját bevétel 21.311  27.521 7.729 35.250 
Támogatás 347.660 250.212 92.596 342.808 
- normatíva 186.217 136.116 50.677 186.793 
- Sbg. Önk.hjár. 145.949 102.475 38.284 140.759 
- Nagylók Önk.hjár. 15.494 11.621 3.635 15.256 
Pénzmaradvány 2.261 2.261  2.261 
Összesen 371.232 279.994 100.325 380.319 
     

    Kiadás 
Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Össz.telj. 

Személyi juttatás 182.946 137.507 46.384 183.891 
Járulék 47.773 36.147 11.983 48.130 
Dologi kiadás 140.513 91.237 41.958 133.195 
Beruházás  420  420 
Függő, pénzkészlet   14.683  14.683 
Összesen 371.232 279.994 100.325 380.319 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás ¾ éves 
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen 
határozatnak megfelelően építtesse be. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Tóth József: az anyagból látható, hogy a ¾ éves teljesítés, ill. az év végére prognosztizált 
teljesítés némi pénzmaradványt eredményezhet, ha ennek megfelelően fog megvalósulni. A 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
113/2010.(XII.02.) számú határozata 

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tájékoztató 
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. 
évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig 
várható teljesítéséről c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költség-
vetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint álla-
pítja meg:i 

Adatok: e Ft-ban 
    Bevétel 
Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Össz.telj. 

Saját bevétel 21.311  27.521 7.729 35.250 
Támogatás 347.660 250.212 92.596 342.808 
- normatíva 186.217 136.116 50.677 186.793 
- Sbg. Önk.hjár. 145.949 102.475 38.284 140.759 
- Nagylók Önk.hjár. 15.494 11.621 3.635 15.256 
Pénzmaradvány 2.261 2.261  2.261 
Összesen 371.232 279.994 100.325 380.319 
     

    Kiadás 
Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Össz.telj. 

Személyi juttatás 182.946 137.507 46.384 183.891 
Járulék 47.773 36.147 11.983 48.130 
Dologi kiadás 140.513 91.237 41.958 133.195 
Beruházás  420  420 
Függő, pénzkészlet   14.683  14.683 
Összesen 371.232 279.994 100.325 380.319 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 
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3.)  Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társu-

lás 2011. évi költségvetési koncepciója. 
 Előadó: polgármester 

 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: a képviselőtestület tagjai megkapták a javított változatát az előterjesz-
tésnek. Itt is szerepel az EUREST emelés, ill. annak a következő lépcsője. Láthatunk egyéb 
eltéréseket, pl. a nagylóki tagiskola napközis csoport indítását tervezi, amelyet korábban is 
támogatni gondoltunk. Törekedni kell a térítési díjak határidőben történő beszedésére, ill. a 
kiadásoknál látszik a személyi  kiadások egyfajta „befagyasztása”.  
 
Felmerült a 4. sz. mellékletben szereplő fejlesztési kiadások közül több javaslat a PVVB ülé-
sén. A bizottsági javaslat: a Kölyökvár Óvodához tálaló betervezése 75 e Ft értékben, külö-
nös tekintettel arra, hogy ezt ÁNTSZ írta elő. Továbbá felmerült két óvoda vonatkozásában 
játék beszerzés, pótlás. Pusztaegresi Óvoda vonatkozásában 100 e Ft volt a javaslat, míg a 
Kippkopp Óvodánál 200 e Ft.  
Ezzel kapcsolatban a jelen levő intézményvezető véleményét is ki fogjuk kérni, de mos előbb 
a PVVB javaslatát kéri. 
 
 
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő – javított - 
határozati javaslatot elfogadta – a 4. sz. mellékletben szereplő fejlesztések vonatkozásában 
a Polgármester úr által ismertetettekkel – és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  
 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi az ÁMK igazgatóját, hogy van-e hozzáfűzni valója az elhangzott 
javaslathoz? 
 
Horváth Ferencné: két dolog merült fel, abból az egyik az ÁNSZ által előirt hiányosság meg-
szüntetése. Ennek a betervezését köszöni. 
 
A másik az óvodák játék beszerzése. A pusztaegresi óvoda esetében elfogadhatónak tartja a 
100 e Ft-os javaslatot. Kisebb gyerekcsoportot is érint és bízik benne, hogy adományokból ki 
tudják majd egészíteni a készletet.  
 
A Kippkopp Óvodánál azonban nagyobb gond van. Sajnos a fajátékok nagyon rövid időn 
belül tönkremennek. Most sikerült egy új játékot telepíteni, de az összes többit, ami jelenleg 
az udvarban van, le kellene szerelni, a kockázatelemzés megállapítása szerint. Ez azt jelenti, 
hogy miklósi óvodában nem nagyon van játék. Lehet látni, hogy hiába kerülnek ezek a játé-
kok több száz ezer forintba, nagyon hamar tönkremennek. Megpróbáljuk helyrehozni, min-
den évben újra vannak festve, csavarozásuk megerősítve, ennek ellenére a biztonsági köve-
telményeknek a nagy játékok nem felelnek meg. Elfogadják a 200 e Ft-ot, de tudni kell, hogy 
a Kippkopp óvodában az udvari játékok pótlására van szükség.  
Reméli, hogy jövőre lesz lehetőség udvari játékok beszerzésére pályázaton keresztül. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a javított, és az előbb elmondottakkal kiegészített 
határozati javaslatot. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület  9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

290/2010.(XII.02.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költség-
vetési koncepciója c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011/12. tanévre a nagylóki tagiskolánál a nap-
közis csoport indítását támogatja. 
 
A 2011. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban hatá-
rozza meg: 

 
- Térítési díjat 2011. január 1-től 4 %-os szeptember 1-től 

3,5 %-os emeléssel kell tervezni Sárbogárd esetében.  
 
Bevétel 

 Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésé-
re és a hátralékok behajtására. 

- Bérfejlesztésre nem tervezhető, csak a soros lépés 
- Pedagógus címpótlék és továbbképzés tervezhető 
- Jubileumi jutalomra lehet előirányzat 
- Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és adó-

vonzatával tervezhető 
- Jutalmazás nem tervezhető 
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhető, kivéve a 

közüzemi díjaknál a várható infláció 3,5 %-os emelésével 

 
Kiadás 

- Vásárolt élelmezés 2011. január 1-től 4 %-os, július 1-től 
3,5 %-os emeléssel tervezhető Sárbogárd esetében 

- Pedagógus címpótlék tervezhető (3 fő 457 e Ft) Új feladat, 
fejlesztés - 2011. szeptember 1-től az ÁMK Sárszentmiklósi Általá-

nos Iskolánál 1 db tanulószobai csoport bővítés tervezhe-
tő 

 
4.sz. mellékletben szereplő fejlesztési kiadások közül tervezhetőek: 
 - Kölyökvár Óvoda P.egres konyhai tálaló asztal 75 e Ft 
 - Kölyökvár Óvoda 100 e Ft udvari játékok vásárlása 
 -  Kippkopp Óvoda Sm udvari játék vásárlása 200 e Ft 
   

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költség-
vetési koncepcióját Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetési 
koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően 
építtesse be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
Tóth József: csatlakozik az elhangzottakhoz – jó gondolatnak tartja egy esetleges pályázati 
lehetőség kihasználását - ugyanis a nagylóki óvoda is egy tagintézménye az ÁMK-nak. Ko-
rábban már sikeresen vettek részt különböző közoktatásfejlesztési pályázaton. Javasolja, 
hogy esetleg a jövő évben egy közös pályázattal Sárbogárdnak egy nagyobb léptékű beru-
házást meg lehetne valósítani a nagylóki óvodával közösen, az előbb elhangzott 200 e Ft-ot 
önerőként felhasználva. Ugyanis ha az EU-s szabványokat szigorúan vesszük, a nagylóki 
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óvodában is le lehetne bontani a játékokat. Most még megpróbálják úgy üzemeltetni az óvo-
dai eszközöket, hogy azok a legkevesebb balesetveszélyt jelentsék a gyerekek számára. 
 
Szomorúan tapasztalta, hogy központi költségvetési koncepcióban az eddigi 36.300 Ft/fő/év 
összegű társulási normatívát 2011. szeptember 1-től el kívánják hagyni. Bízik benne, hogy 
esetleg kevesebb összeggel, de ez a normatíva bent maradt a központi költségvetésben. 
Több millió forintos normatíva kiesést jelentene a társulásnak. Jobbára Nagylók szenvedné  
el ezt a bevétel kiesést, Sárbogárdon a jelenlegi megállapodás szerint a 7-8 osztályos gye-
rekeknél volt ez számításba véve.  
 
Már az előbb megfogalmazta, hogy most ne menjen bele a képviselőtestület részletekbe. 
Várjuk meg, milyen költségvetési törvényt fogad el az Országgyűlés. Utána térjünk vissza a 
számadatokra. 
 
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy azon fejlesztési elképzeléseket, amelyek Sárbogárd 
részéről megfogalmazódtak fogadja el a nagylóki képviselőtestület is.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő – javított, kiegészített – határozati javasla-
tot. 
 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
114/2010.(XII.02.) számú határozata  

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  
2011. évi költségvetési koncepciója 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költség-
vetési koncepciója c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011/12. tanévre a nagylóki tagiskolánál a nap-
közis csoport indítását támogatja. 
 
A 2011. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban hatá-
rozza meg: 

 
- Térítési díjat 2011. január 1-től 4 %-os szeptember 1-től 

3,5 %-os emeléssel kell tervezni Sárbogárd esetében.  
 
Bevétel 

 Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésé-
re és a hátralékok behajtására. 

- Bérfejlesztésre nem tervezhető, csak a soros lépés 
- Pedagógus címpótlék és továbbképzés tervezhető 
- Jubileumi jutalomra lehet előirányzat 
- Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és adó-

vonzatával tervezhető 
- Jutalmazás nem tervezhető 
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhető, kivéve a 

közüzemi díjaknál a várható infláció 3,5 %-os emelésével 

 
Kiadás 

- Vásárolt élelmezés 2011. január 1-től 4 %-os, július 1-től 
3,5 %-os emeléssel tervezhető Sárbogárd esetében 

- Pedagógus címpótlék tervezhető (3 fő 457 e Ft) Új feladat, 
fejlesztés - 2011. szeptember 1-től az ÁMK Sárszentmiklósi Általá-

nos Iskolánál 1 db tanulószobai csoport bővítés tervezhe-
tő 

 
4.sz. mellékletben szereplő fejlesztési kiadások közül tervezhetőek: 
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 - Kölyökvár Óvoda P.egres konyhai tálaló asztal 75 e Ft 
 - Kölyökvár Óvoda 100 e Ft udvari játékok vásárlása 
 -  Kippkopp Óvoda Sm udvari játék vásárlása 200 e Ft 
   

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

 
 
 

Dr. Sükösd Tamás megköszöni a képviselőtestületek munkáját,  

az együttes ülést 18
00 

órakor bezárta. 

 
 

kmf. 
 
 
Dr. Sükösd Tamás      Dr. Krupa Rozália 
Sárbogárd város polgármestere    jegyző 
 
 
Novák-Kovács Zsolt      Tóth Béla 
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
Tóth József       Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere    Nagylók-Hantos körjegyzője 
 
 
        Takácsné Erdélyi Mária 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 


