Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 23-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében
megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Dr. Sükösd Tamás
Novák Kovács Zsolt
Nagy Tibor
Érsek Enikő
Tóth Béla
Erős Ferenc
Etelvári Zoltán
Macsim András

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Képviselő
képviselő (8 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Viniczai Mária
Horgosi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő (4 fő)

Állandó meghívottak:

Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője Szenci
György Sárbogárd város aljegyzője, Gálné Papp Erika NagylókHantos körjegyzője, Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető,
Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Az ülést 1747 órakor megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Béla és Etelvári Zoltán képviselőket.
Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Etelvári
Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti az együttes ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képviselőtestület 3 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
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Napirend:
1.)

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

2.)

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója
Előadó: polgármester

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
polgármester

Tóth József: az előbb már elhangzott, hogy a 115/2011.(V.10.) sárbogárdi képviselőtestületi
határozat alapján az intézményvezető bére és járulékai – összesen 802 e Ft – felosztásra
kerültek a nagylóki tagintézményre is létszámarányosan. Ezt a korábban megállapított
16.608 e Ft-hoz hozzáadva az átadandó pénzösszeg 17.410 e Ft-ra fog emelkedni.
Javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
128/2011.(VIII.23.) számú határozata
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költ-

ségvetésének módosításáról

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

183.089 eFt
47.426 eFt
143.410 eFt
300 eFt

Bevétel

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 374.225 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sbg. Önk. hozzájár.
Pénzmaradvány

25.594 eFt
345.205 eFt
173.760 eFt
17.410 eFt
154.035 eFt
3.426 eFt

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

Dr. Sükösd Tamás: a napirend írásos anyagát valamennyi képviselő megkapta. A kiküldött
anyaghoz képest módosítás nem volt.
A témát a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
195/2011.(VIII23.) Kth. sz. határozata

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

183.089 eFt
47.426 eFt
143.410 eFt
300 eFt

Bevétel

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 374.225 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sbg. Önk. hozzájár.
Pénzmaradvány

25.594 eFt
345.205 eFt
173.760 eFt
17.410 eFt
154.035 eFt
3.426 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester

2.)

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszá molója
Előadó: polgármester
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Dr. Sükösd Tamás: a pénzügyi teljesülések láthatók az előterjesztésben. Sajnos itt is komoly
gondot jelent a Kistérségi Társulás jelentős tartozása. Ezen a közeljövőben változtatni kell.
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
A napirendhez nem volt hozzászólás.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
196/2011.(VIII23.) Kth. sz. határozata
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés I. féléves beszámolója” című
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel

Előirányzat

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Sbg. Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hjár.
- Pénzmaradvány

Kiadás

Összesen

személyi juttatás
járulék
dologi kiadás
felhalmozási kiadás
Összesen

Teljesítés

24.944 eFt
343.717 eFt
172.585 eFt
154.524 eFt
16.608 eFt
3 426 eFt

15.322 eFt
174.272 e Ft
83.459 eFt
79.083 eFt
8.304 eFt
3.426 eFt

372.087 eFt

189.594 eFt

181.892 e Ft
47.106 e Ft
142.789 e Ft
300 e Ft

89.272 e Ft
23.005 e Ft
77.317 e Ft
0 e Ft

372.087 e Ft

189.594 e Ft

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen
határozatnak megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József: a napirend anyagát a nagylóki testületi tagok is megkapták. Az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot változatlan formában javasolja elfogadásra.
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
129/2011.(VIII.23.) számú határozata
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. I. féléves beszámolójáról
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés I. féléves beszámolója” című
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel

Előirányzat

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Sbg. Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hjár.
- Pénzmaradvány

Kiadás

Összesen

személyi juttatás
járulék
dologi kiadás
felhalmozási kiadás
Összesen

Teljesítés

24.944 eFt
343.717 eFt
172.585 eFt
154.524 eFt
16.608 eFt
3 426 eFt

15.322 eFt
174.272 e Ft
83.459 eFt
79.083 eFt
8.304 eFt
3.426 eFt

372.087 eFt

189.594 eFt

181.892 e Ft
47.106 e Ft
142.789 e Ft
300 e Ft

89.272 e Ft
23.005 e Ft
77.317 e Ft
0 e Ft

372.087 e Ft

189.594 e Ft

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester
Dr. Sükösd Tamás megállapítja: a két képviselőtestület a napirend anyagát megtárgyalta,
megköszönve a munkát, az együttes ülést 1805 órakor bezárta.
kmf.

Dr. Sükösd Tamás
Sárbogárd város polgármestere

Demeterné Dr. Venicz Anita
Sárbogárd város jegyzője

Tóth Béla
képviselő, jkv. hitelesítő

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Gálné Papp Erika
Hantos- Nagylók körjegyzője

Viniczai Mária
képviselő, jkv. hitelesítő

