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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 
16:30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, 
mivel a megválasztott 17 képviselőből 12 fő megjelent. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Szakács Benőné személyében, akik 
jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
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 pontok elfogadását. 
Sárbogárd város képviselőtestülete 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
 
Virág József Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 6 fő megjelent. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba és Zab Zsuzsanna képviselőket, akik 
jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra teszi fel Hangyál Csaba jegyzőkönyv 
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a 
javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Zab Zsuzsanna jegyzőkönyv hitelesítőnek történő 
megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 6 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.  
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
A képviselőtestületet 6 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 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 pontok elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestületet 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
N a p i r e n d :   
 

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

 Előadó: polgármester 
 
2. Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 Előadó: polgármester 
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A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 
1. Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztést Sárbogárd részéről 
megkaptuk, átnéztük. Pénzügyi Bizottság a mai nap folyamán 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 nem szóltak hozzá a napirendhez. 
 
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
27/2010.(IV.08.) számú határozat 

 
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestület a Sárbogárd-
Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
  
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását 
11.564 eFt teljesített bevétellel és 11.564 eFt teljesített kiadással az 1. 
sz. mellékletben részletezettek szerint elfogadja. 
  
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
  

- személyi jellegű 7.442 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 2.354 e Ft 
- dologi jellegű 1.768 e Ft 

  
  

A képviselő-testület 2009. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz  
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 225 eFt-ban, 
Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még 
megillető összeget 89 eFt-ban, 
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- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 568 eFt-ban, 
Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még 
megillető összeget 67 eFt-ban állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárd Város 
Önkormányzatát az elszámolás alapján megillető 89.000 Ft 
átutalásáról gondoskodjon , a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő:  2010. április 15. 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
Virág József Hantos község polgármestere: az előterjesztést mindenki megkapta írásban, 
mely a tavalyi zárszámadását tartalmazza a Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak. 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése a képviselőtestület tagjainak? 
 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2010.(IV.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
  
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének  végrehajtását 
11.564 eFt teljesített bevétellel és 11.564 eFt teljesített kiadással az 1. 
sz. mellékletben részletezettek szerint elfogadja. 
  
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
  

- személyi jellegű 7.442 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 2.354 e Ft 
- dologi jellegű 1.768 e Ft 

  
  

A képviselő-testület 2009. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz  
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 225 eFt-ban, 
Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még 
megillető összeget 89 eFt-ban, 
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- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 568 eFt-ban, 
Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még 
megillető összeget 67 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárd Város 
Önkormányzatát az elszámolás alapján megillető 67.000 Ft 
átutalásáról gondoskodjon , a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő: 2010. április 15. 
Felelős: Virág József polgármester 
  
   

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: Virág József hantosi polgármester úr kérte, 
hogy az előterjesztés utolsó bekezdését „A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 
társult települések elszámolás során meghatározott tartozását hajtsa be” módosítsuk. 
Javaslom, hogy a következőképpen módosuljon: „A képviselő-testület utasítja a 
polgármestert, hogy a társult települések elszámolás során keletkezett különbözetének 
kifizettetéséről gondoskodjon.” 
 
Virág József: elszámolási különbözetének kifizettetéséről gondoskodjon. Az volt a kérésem, 
hogy ne legyen annyira szigorú a megfogalmazás, mert ha 5-10 év múlva olvassák a 
határozatot ne gondoljanak semmi rosszat rólunk, hogy úgy kell behajtatni a tartozásunkat, 
mert mi az elfogadott költségvetés szerint kiállított számla alapján átadjuk ezeket a pénzeket. 
Ez nem volt leszámlázva eddig. 
 
Juhász János: az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott módosítás szerint. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
64/2010.(IV.08.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének  végrehajtását 
11.564 eFt teljesített bevétellel és 11.564 eFt teljesített kiadással 
fogadja el az 1sz. mellékletben részletezettek szerint.  
 
A képviselő-testület 2009. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz  
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- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 225 eFt-ban, 
Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még 
megillető összeget 89 eFt-ban, 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 568 eFt-ban, 
Sárbogárd Város Önkormányzatát az elszámolás alapján még 
megillető összeget 67 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
intézményfenntartó társulás 2009. évi beszámolóját Sárbogárd Város 
Önkormányzat zárszámadási rendeletébe a jelen határozatnak 
megfelelően építse be. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társult települések 
elszámolási különbözetének kifizettetéséről gondoskodjon. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
2. Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

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 napirendi ponthoz a nagylóki képviselőtestületi tagjai nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2010. (IV.08.) számú határozata 
 
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
  
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 
költségvetésének végrehajtását 90.663 eFt teljesített kiadással és 
90.663 eFt teljesített bevétellel az 1. számú mellékletben 
részletezettek  szerint elfogadja. 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
     - Személyi jellegű  33.154 eFt 
 - személyi juttatás járuléka     9.826 eFt 
 - dologi jellegű    47.523 eFt 
 - felhalmozási kiadás:         160 eFt 
  
A Képviselő-testület 

- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét 2009. 
évre 6.000,-Ft-ban állapítja meg, melyből 206.000,-Ft teljesült 2009. 
évben. 

- Hantos Község hozzájárulási kötelezettségét 2009. évre –218 e Ft-ban 
állapítja meg, melyből 343.000 Ft teljesült 2009. évben. 

- Sárbogárd Város Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét 10.321 
ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete   

- Nagylók Község Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 
206.000,-Ft bevételből  Nagylók Község Önkormányzata részére a 
200.000,-Ft visszatérítéséről gondoskodik a Sárbogárd Város 
Önkormányzata 2009. évi  pénzmaradványa terhére. 

- Hantos Községi Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 343.000 
–Ft  visszatérítéséről gondoskodik Sárbogárd Város Önkormányzata 
2009. évi  pénzmaradványa terhére 
 
 A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Polgármestere a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól a 146.730 
Ft kiegészítő normatíva  különbözetét megigényli. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 
 

 
Virág József Hantos község polgármestere: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez. 
 
Virág József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2010.(IV.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
  
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 
költségvetésének végrehajtását  
90.663 eFt teljesített kiadással és 90.663 eFt teljesített bevétellel az 1. 
számú mellékletben részletezettek  szerint elfogadja. 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
     - Személyi jellegű 33.154 eFt 
 - személyi juttatás járuléka   9.826 eFt 
 - dologi jellegű             47.523 eFt 
 - felhalmozási kiadás:       160 eFt 

  
A Képviselő-testület 

- Hantos Község hozzájárulási kötelezettségét 2009. évre –218 e Ft-ban 
állapítja meg, melyből 343.000 Ft teljesült 2009. évben. 

- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét 2009. 
évre 6.000,-Ft-ban állapítja meg, melyből 206.000,-Ft teljesült 2009. 
évben. 

- Sárbogárd Város Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét 10.321 
ezer Ft-ban állapítja meg. 

-  
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete   

- Hantos Községi Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 343.000 
–Ft  visszatérítéséről gondoskodik Sárbogárd Város Önkormányzata 
2009. évi  pénzmaradványa terhére 

- Nagylók Község Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 
206.000,-Ft bevételből  Nagylók Község Önkormányzata részére a 
200.000,-Ft visszatérítéséről gondoskodik a Sárbogárd Város 
Önkormányzata 2009. évi  pénzmaradványa terhére. 
 A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Polgármestere a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól a 146.730 
Ft kiegészítő normatíva  különbözetét megigényli. 
 
 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Virág József polgármester 
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a napirend anyagát a PVVB tárgyalta. 
Kérem a bizottság javaslatát. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá. 
 
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását az elhangzott javítással. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
65/2010.(IV.08.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 
költségvetésének végrehajtását 90.663 eFt teljesített bevétellel és 
90.663 eFt teljesített kiadással fogadja el az 1.sz. mellékletben 
részletezettek szerint: 
 
A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának 
hozzájárulását 6 eFt-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község 
Önkormányzata részére 200 eFt önkormányzati hozzájárulás 
visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 
2009. évi pénzmaradványa terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község 
Önkormányzata részére 343 eFt önkormányzati hozzájárulás 
visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 
2009. évi pénzmaradványa terhére. 

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulástól igényelje a 146.730 Ft kiegészítő 
normatíva  különbözetet. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
intézményfenntartó társulás 2009. évi beszámolóját Sárbogárd Város 
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Önkormányzatának zárszámadási rendeletébe a jelen határozatnak 
megfelelően építse be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 
 

 
 

Az ülésen több napirend nem volt. 

 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek munkáját, a 
hármas ülést 16:45 órakor bezárta azzal, hogy a nagylóki képviselőtestülettel tárgyal tovább a 
sárbogárdi képviselőtestület. 
 
 

A hantosi képviselőtestület tagjai 16:45 órakor 

elhagyták az üléstermet. 

 
 

kmf. 
 

 

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

körjegyzője 
 
 
Hangyál Csaba       Zab Zsuzsanna 
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő    hantosi képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József       Arany Zsolt 
Nagylók község polgármestere     nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


