
  
J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. 
február 4-én 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 
képviselő 
képviselő (14 fő) 

  

Juhász János 
Rigó László 
Bódai Gábor 
Sinka Attila 
Nedoba Károly 
Gábris István 
Varga László 
Őri Gyula 
Bárfai Antal 
Schmidt Lóránd 
Etelvári Zoltán 
Horváth Tibor 
Szakács Benőné 
Fülöp Sándor 

 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Dobai Teréz 
Arany Zsolt 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Horgosi János 
Viniczai Ramóna 

képviselő  
képviselő (7 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: 
 

Horváth Ferencné ÁMK igazgató, Alpek Zoltán a Sárréti Híd 
képviseletében 

 
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 14 fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Bódai Gábor és Gábris István személyében, akik 
jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
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Szavazásra teszi fel Bódai Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra 
teszi fel Gábris István jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 
a javaslatot 14 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Sárbogárd város képviselőtestülete 14 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 7 fő jelen 
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Takácsné Erdélyi Mária képviselőt, aki jelezte, hogy 
a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Takácsné Erdélyi Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek 
történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot 
elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestületet 7 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő 
napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d :   

 
1.  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
2. Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
3. Beszámoló a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás 2009. évi munkájáról 
 Előadó: Horváth Ferencné ÁMK igazgató 
 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására 
 

1.  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: polgármester 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: Nagylókot illetően a költségvetés módosítása 
az átadott pénzösszeget nem érinti, előtte is, utána is 12.803 eFt. 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. 
 
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
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A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2010.(II.4.) számú határozat 
 

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. 
évi költségvetés módosításáról 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetés módosítása tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 397.348 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 196.654 eFt 
- járulék 60.923 eFt 
- dologi kiadás 139.334 eFt 
- felhalmozási kiadás 437 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel: 28.753 eFt 
Támogatás 365.844 eFt 
- Sbg. normatíva 186.128 eFt 
- Nagylók  normatíva 34.100 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 12.803 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár.       132.813 eFt 
Pénzmaradvány 2.751 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: 2010.február 15. 

 
 

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést a Pénzügyi, 
Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. 
 

Sinka Attila: A Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 3 igen (egyhangú) 
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek. 
 

A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 

Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 

A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
18/2010. (II.4.) Kth. számú határozata 

 

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetés módosítása című 
előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 397.348 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 196.654 eFt 
- járulék 60.923 eFt 
- dologi kiadás 139.334 eFt 
- felhalmozási kiadás 437 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel: 28.753 eFt 
Támogatás 365.844 eFt 
- Sbg. normatíva 186.128 eFt 
- Nagylók  normatíva 34.100 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 12.803 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 132.813  eFt 
Pénzmaradvány 2.751 eFt 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított 
költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a 
jelen határozatnak megfelelően építse be. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős polgármester 

 
 

2. Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: összességében elmondható, hogy közoktatási 
feladatellátás a nagylóki normatívákat illetően mintegy 7,2 millió forinttal kevesebbet kap az 
idei költségvetésben, mint tavaly. Azt elkerülendő, hogy ilyen összeggel megterhelje az 
önkormányzatot a feladatellátás néminemű átszervezés történt a tagiskolánknál, annak a 
pénzügyi megtakarításával tudtuk ezt csökkenteni. Így is a tavalyi évhez képest mintegy 3,5 
millió forinttal többet kell beletenni a feladatellátás zavartalan folytatásához. Kb. 15,5 millió 
forintot kell átadni Sárbogárdnak ahhoz, hogy a jelenlegi tervek szerint a feladatellátás 
megtörténhessen 2010-ben. Ezt tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kérem a bizottság javaslatát. 
 

Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 

Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 

A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2010.(II.4.) számú határozat 
 

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. 
évi költségvetéséről 

 
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. 
évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.  
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A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését 355.010 eFt 
bevételi és 355.010 eFt kiadási előirányzattal,  
 
• a kiadási előirányzatból  
• a személyi jellegű előirányzatot 173.018 eFt-tal,  
• a járulékait                                45.224 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot                 136.768 eFt-tal jóváhagyja.  
 
A feladatellátáshoz 
• Nagylók Község Önkormányzatának a tervezett hozzájárulását 
15.494 eFt-ban 
• Sárbogárd Városi Önkormányzat tervezett hozzájárulását 145.949 
eFt-ban állapítja meg.  

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Nagylók Községi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe az 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi finanszírozásához szükséges 
Nagylók Községi Önkormányzata hozzájárulásaként 15.494.000.- 
forintot építse be.  
 
Felelős: Tóth József polgármester 
Határidő: 2010. február 15 

 

 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: Az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási 
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. 
 
Sinka Attila: A Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 3 igen (egyhangú) 
szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a javított előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

19/2010. (II.4.) Kth. számú határozata 
 
A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2010. évi 
költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.  
 

A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését  
 
355.010 eFt bevételi és 355.010 eFt kiadási előirányzattal,  
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a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 173.018 eFt-
tal, a járulékait   45.224 eFt-tal, a dologi előirányzatot 136.768 eFt-
tal jóváhagyja.  
 
A feladatellátáshoz 
Nagylók Község Önkormányzatának a tervezett hozzájárulását 15.494 
eFt-ban 
Sárbogárd Városi Önkormányzat tervezett hozzájárulását 145.949 eFt-
ban állapítja meg.  

 
A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az 
Intézményfenntartó Társulás költségvetését és az 1.sz. Mellékletet 
Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be. 
 
Határidő: 2010. február 9. 
Felelős: polgármester 
 
 

3. Beszámoló a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási 
intézményfenntartó Társulás 2009. évi munkájáról 

 Előadó: Horváth Ferencné ÁMK igazgató 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: szeretném megköszönni az ÁMK vezetésének, 
illetve a tagiskolánknak a vezetésének valamint dolgozóinak a tavalyi évben kifejtett 
munkájukat. Nagylók részéről még lesz egy részletesebb beszámoló, majd akkor a 
tagiskolával kapcsolatban lesz lehetőségünk részletesebben beszélni. Most így összességében 
egy általános beszámolót látunk, olvashattunk. Még egyszer köszönjük a tavalyi évben 
kifejtett munkájukat, bízunk benne, hogy az idei év legalább olyan eredményes lesz, mint az 
elmúlt év. 
 
Mivel a nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá Tóth József 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását.  
 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2010.(II.4.) számú határozat 

 
A Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolájának pedagógiai szakmai 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

  
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Sárbogárd – 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ÁMK 
Sárszentmiklósi Általános Iskolájának pedagógiai szakmai munkájáról  
szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva) megvitatta és azt 
változtatás nélkül elfogadja. 

 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: kérdezem a képviselőtestület tagjait, van-e a 
napirenddel kapcsolatban kérdésük, hozzáfűznivalójuk? 
 
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
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Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadását. 
 

A képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
20/2010. (II.4.) Kth. számú határozata 

 
A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete a „Beszámoló a 
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. 
évi munkájáról” c. napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben 
leírtakat elfogadta. 
 

 
Az ülésen több napirend nem volt,  

Juhász János polgármester az együttes ülést 17.08 órakor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
Juhász János        Dr. Krupa Rozália  
Sárbogárd város polgármestere       Sárbogárd város jegyzője 
 
 
Bódai Gábor       Gábris István 
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József       Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere Nagylók-Hantos község 

körjegyzője 
 
 
        Takácsné Erdélyi Mária 
        nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő  
 
 
 


