
  
J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 

 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. 
április 8-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében 
megtartott együttes üléséről. 
 

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

képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
(12 fő) 

  

Juhász János 
Rigó László 
Bódai Gábor 
Sinka Attila 
Nedoba Károly 
Gábris István 
Varga László 
Bártfai Antal 
Dr. Szabadkai Tamás 
Etelvári Zoltán 
Horváth Tibor 
Szakács Benőné 
 

 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Dobai Teréz 
Arany Zsolt 
Molnár Csaba 
Viniczai Mária 
 (5 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Gálné Papp Erika 
Nagylók-Hantos község körjegyzője, Durmitsné Kókai Katalin 
gazdálkodási ügyintéző, Harmath Józsefné gazdasági 
osztályvezető, Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lentek: 
 

Némethné Hári Ilona ÁMK gazdasági vezető  

 
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 
17.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, 
mivel a megválasztott 17 képviselőből 12 fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Szakács Benőné személyében, akik 
jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
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Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra 
teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület a javaslatot 12 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Sárbogárd város képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 5 fő jelen 
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Arany Zsolt képviselőt, aki jelezte, hogy a feladatot 
vállalja. Szavazásra teszi fel Arany Zsolt jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestületet 5 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d :   

 
1.  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására 
 

1.  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, kérem a bizottság véleményét. 
 
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József polgármester szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
29/2010. (IV.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. 

évi költségvetésének végrehajtásának elfogadásáról 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
  

A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását 
381.882 eFt teljesített bevétellel, 381.852 eFt teljesített kiadással, 30 
eFt pénzkészlettel, valamint 2.231 eFt előirányzat maradvánnyal az 1. 
sz. mellékletben részletezettek szerint elfogadja.  

 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
- személyi jellegű 193.148 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 57.704 e Ft 
- dologi jellegű 130.563 e Ft 
- felhalmozási jellegű 437 e Ft 
- pénzkészlet 30 e Ft 

 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2.231 eFt kötelezettség 
vállalással terhelt előirányzat maradványt Sárbogárd Város 
Önkormányzata a Sárszentmiklósi Általános Iskola részére biztosítja 
pályázathoz kapcsolódó kiadásokra a Sárbogárd Város 
Önkormányzatának 2009. évi pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő-testület a közoktatási társulás költségvetéséhez Nagylók 
Község Önkormányzatának hozzájárulását 11.078 eFt-ban állapítja 
meg. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete   

- Nagylók Község Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 
11.335,eFt bevételből  Nagylók Község Önkormányzata részére a 
257.000,-Ft visszatérítéséről gondoskodik a Sárbogárd Város 
Önkormányzata 2009. évi  pénzmaradványa terhére. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Sárbogárd Város 
Polgármestere a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulással a 
kiegészítő normatívát elszámolja , a 31,5 eFt-ot átutalja Sárbogárd 
Város Önkormányzata  2009. évi pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     Tóth József polgármester 
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést a Pénzügyi, 
Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottság véleményét. 
 
Sinka Attila: A Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 3 igen (egyhangú) 
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek. 
 
Juhász János: a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? 
 
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Juhász János szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

66/2010. (IV.08.) Kth. számú határozata 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását 
381.882 eFt teljesített bevétellel, 381.852 eFt teljesített kiadással, 30 
eFt pénzkészlettel, valamint 2.231 eFt előirányzat maradvánnyal fogja 
el az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A 2.231 eFt kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradványt 
Sárbogárd Város Önkormányzata a Sárszentmiklósi Általános Iskola 
részére biztosítja pályázathoz kapcsolódó kiadásokra a Sárbogárd 
Város Önkormányzatának 2009. évi pénzmaradványa terhére. 
 
A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának 
hozzájárulását 11.078 eFt-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község 
Önkormányzata részére 257 eFt visszatérítéséről gondoskodjon a 
Sárbogárd Város Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa terhére.  
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulással a kiegészítő normatívát számolja el, a 
31,5 eFt-ot utalja át az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa 
terhére. 
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Társulás 2009. 
évi beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a 
jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 

Az ülésen több napirend nem volt,  

Juhász János polgármester az együttes ülést 17.06 órakor bezárta. 

 
 
 

kmf. 
 
 
 

Juhász János        Dr. Krupa Rozália  
Sárbogárd város polgármestere       Sárbogárd város jegyzője 
 
 
Rigó László       Szakács Benőné 
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József       Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere Nagylók-Hantos község 

körjegyzője 
 
 
        Arany Zsolt 
        nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő  
 
 
 
 


