
  
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. feb-
ruár 8-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében meg-
tartott 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 (10fő)  
 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, Szenci György aljegyző-okmányiroda 
vezető, Gálné Papp Erika Nagylók-Hantos körjegyzője, Boda 
Krisztina gazdasági osztályvezető helyettes, Durmitsné Kókai Ka-
talin gazdálkodási előadó, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lent: 

Horváth Ferencné ÁMK igazgatója, Háriné Németh Ilona gazda-
ságvezető.  

 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere  köszönti megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik az ülés-
teremben. Az ülést 1753 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Erős Ferenc 
és Érsek Enikő képviselőket, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A kép-
viselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Ér-
sek Enikő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen 1 tar-
tózkodó 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. 
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Tóth József Nagylók község polgármestere  köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel valamennyi – 7 fő – 
képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horgosi Jánost, aki jelezte, hogy 
vállalja a feladatot. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képvise-
lőtestület 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.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
 2011. évi költségvetésének elfogadása. 
 Előadó. polgármester 

 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
 

1.) Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntart ó Társulás 
 2010. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó. polgármester 
 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere:  az előterjesztésben le vannak írva azok a té-
nyek, amelyek a változtatást indokolják. A határozati javaslatban korábban megállapított 
16.220 e Ft átadandó összeg szerepel. Kéri a képviselők véleményét. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-
sát. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
7/2011. (II.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

2010. évi költségvetésének módosításáról 
 
A képviselőtestület a „Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetés módosítása” c. előterjesz-
tést megtárgyalta. 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 380.996 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

- személyi kiadás 188.970 eFt  
Kiadás - járulék 49.395 eFt 
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- dologi kiadás 141.811 eFt 
- felhalmozási kiadás 820 eFt 

 
saját bevétel 28.625 eFt 
támogatás 350.110 eFt 
- normatíva 189.327 eFt 
- Nagylók Önk. hjár. 16.220 eFt 
- Sárbogárd Önk.hjár. 144.563 eFt 

 
 
 
Bevétel 

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

 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere:  az írásban kiküldött előterjesztéshez, 
ill. határozati javaslathoz képest módosítás nincs. A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bi-
zottság véleményét. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Sükösd Tamás:  kéri a képviselőtestület véleményét. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
28/2011.(II.08.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetés módosítása” c. előterjesz-
tést megtárgyalta. 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 380.996 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

- személyi kiadás 188.970 eFt 
- járulék 49.395 eFt 
- dologi kiadás 141.811 eFt 

 
Kiadás 

- felhalmozási kiadás 820 eFt 
 

saját bevétel 28.625 eFt 
támogatás 350.110 eFt 
- normatíva 189.327 eFt 
- Nagylók Önk. hjár. 16.220 eFt 
- Sárbogárd Önk.hjár. 144.563 eFt 

 
 
 
Bevétel 

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. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

2.)  Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntar tó Társulás 
 2011. évi költségvetésének elfogadása. 
 Előadó. polgármester 

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere:  a koncepcióban elfogadott felhalmo-
zási kiadások jelennek meg, amit próbálnánk az óvodákra fordítani, ill. megjelennek olyan ki-
adások, amelyeket hatósági kötelezés alapján kell, hogy megtegyünk, pl. ÁNTSZ vetett fel 
olyan problémát, aminek a megoldása elodázhatatlan. 
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Sükösd Tamás  megkérdezi képviselőtestület tagjait, van-e valakinek hozzászólása a 
napirendhez? 
 
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
29/2011.(II.08.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület megtárgyalta a „Sárbogárd-Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása” 
tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2011. évi költségvetését 364.094 eFt bevételi és ki-
adási előirányzattal, 
 

a kiadási előirányzatból  
a személyi jellegű előirányzatot 

 
178.305 eFt-tal 

                             járulékait 46.129 eFt-tal 
a dologi előirányzatot 139.360  eFt-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 300 eFt-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
16.608 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak tervezett hozzájárulását 

 
154.524 eFt-ban 

állapítja meg. 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az Intézményfenn-
tartó Társulás 2011. évi költségvetését Sárbogárd Város Önkormány-
zat költségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelő-
en építse be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere:  mint ahogyan az előterjesztésben, ill. a hatá-
rozati javaslatban látható a tavalyi évhez képest emelkedik az átadandó pénzösszegünk, ha-
sonlóképpen, mint Sárbogárdnál is.  
 
Kérdezi a képviselőtestület tagjait, van-e hozzászólásuk a napirendhez? 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-
sát. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
8/2011.(II.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2011. évi költségvetésének elfogadásáról 
 
 

A képviselőtestület megtárgyalta a „Sárbogárd-Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása” 
tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2011. évi költségvetését 364.094 eFt bevételi és ki-
adási előirányzattal, 
 

a kiadási előirányzatból  
a személyi jellegű előirányzatot 

 
178.305 eFt-tal 

                             járulékait 46.129 eFt-tal 
a dologi előirányzatot 139.360  eFt-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 300 eFt-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
16.608 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatá-
nak tervezett hozzájárulását 

 
154.524 eFt-ban 

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

 
 
 
 

Dr. Sükösd Tamás megköszöni a képviselőtestületek munkáját,  
az együttes ülést 1800 órakor bezárta. 

 
 

kmf. 
 
 
Dr. Sükösd Tamás       Szenci György . 
Sárbogárd város polgármestere    a jegyző helyettesítését ellátó 
        aljegyző 
 
 
Erős Ferenc       Érsek Enikő  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
Tóth József       Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere    Nagylók-Hantos körjegyzője 
 
 
        Horgosi János 
        képviselő, jkv. hitelesítő 


