Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott
együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Dr. Sükösd Tamás
Érsek Enikő
Nagy Tibor
Tóth Béla
Erős Ferenc
Etelvári Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

(6 fő)

Hantos község képviselőtestülete:
Fischer József
Fischerné Koncz Katalin
Hangyál Csaba
Suhaj Józsefné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

(4 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Takácsné Erdélyi Mária
Balogh Ágnes
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

(6 fő)

Állandó meghívottak:

Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője, Gálné
Papp Erika Nagylók-Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné
gazdasági osztályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási
előadó, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.

Napirendhez megjelent:

Dr. Horváthné Lang Erika ESZI vez.helyettes.

Média:

Alpek Zoltán a Sárréti Híd c. laptól.

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 6 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és javasolja Tóth Béla és Erős Ferenc képviselőket. Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú)
szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot
elfogadta.
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.

Tóth József Nagylók község polgármestere tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 6 képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Balogh Ágnes képviselőt. Szavazásra teszi fel
a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó
szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Átadja a szót a hantosi polgármesternek.

Fischer József Hantos község polgármestere üdvözli az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 4 képviselő jelen van (egy
képviselő jelezte távolmaradását). Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Visszaadja a szót a sárbogárdi polgármesternek.

Napirend:
1.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
c. anyag véleményezése
Előadó:
polgármester

2.)

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása c. anyag véleményezése
Előadó:
polgármester

3.)

Tájékoztató Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

4.)

Tájékoztató Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

5.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag
véleményezése.
Előadó: polgármester
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6.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése.
Előadó: polgármester
A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása c.
anyag véleményezése
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: a képviselőtestület tagjai megkapták a napirend írásos anyagát, melyből látható, hogy összegszerűségében nem jelentős a változás.
A témát a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, kérdezi a bizottság elnökét, milyen módon foglaltak állást?
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: a napirend feletti vita keretében kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása?
Mivel hozzászólásra senki sem jelentkezik, kéri, aki az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot az írásbelivel megegyezően elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
255/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
-felhalmozási kiadás

Bevétel

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.679 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Támogatás
- normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

8.036 eFt
2.102 eFt
5.441 eFt
100 eFt
15.679 eFt
8.693 eFt
6.053 eFt
321 eFt
612 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe
az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.
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Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Tóth József Nagylók polgármestere: a nagylóki képviselőtestület is a Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás idei évi költségvetésének módosítását tárgyalja. Az előterjesztésben
feltüntetésre került, hogy mi indokolja a módosítást. Kérdezi képviselőtársait, van-e hozzászólás a napirendhez?
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
150/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
-felhalmozási kiadás

Bevétel

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.679 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Támogatás
- normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

8.036 eFt
2.102 eFt
5.441 eFt
100 eFt
15.679 eFt
8.693 eFt
6.053 eFt
321 eFt
612 eFt

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

Fischer József Hantos polgármestere: ugyanezt a napirendet tárgyalja a hantosi képviselőtestület is. A módosítások az előre kiküldött anyagból áttanulmányozhatóak voltak. Elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.
Kéri a képviselőtestületi tagok hozzászólását.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
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Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
126/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
-felhalmozási kiadás

Bevétel

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.679 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Támogatás
- normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

8.036 eFt
2.102 eFt
5.441 eFt
100 eFt
15.679 eFt
8.693 eFt
6.053 eFt
321 eFt
612 eFt

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

2.)

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: a költségvetési rendelet módosítását az indokolta, hogy a tervezetthez képest másképp alakultak a teljesítések. Az előzőhöz hasonlóan,
itt sem tapasztalhatók nagy eltérések. A házi segítségnyújtásnál normatíva lemondás van.
Ezt lehetetlen előre pontosan megtervezni, ill. a szociális étkeztetésnél a növekedést. Mást
nem kíván hozzátenni, hisz az írásos anyagot mindenki megkapta.
Napirend feletti vita keretében kérdezi van-e valakinek hozzászólása, észrevétele?
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi a PVVB elnökétől, hogy a bizottság hogyan foglalt állást a határozati javaslattal kapcsolatban.
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Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
256/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
-felhalmozási kiadás

33.263 eFt
8.565 eFt
61.187 eFt
80 eFt

Bevétel

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 103.095 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.

30.870 eFt
72.225 eFt
43.379 eFt
392 eFt
471 eFt
27.983 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Tóth József Nagylók polgármestere: az írásos előterjesztésből látható, hogy a módosítás
nem érinti a Nagylóki Önkormányzat hozzájárulási összegét. Elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Kérdezi a képviselőtestület tagjait, van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban?
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
151/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
-felhalmozási kiadás

33.263 eFt
8.565 eFt
61.187 eFt
80 eFt

Bevétel

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 103.095 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.

30.870 eFt
72.225 eFt
43.379 eFt
392 eFt
471 eFt
27.983 eFt

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

Fischer József Hantos polgármestere: ugyanezt a témakört tárgyalja a hantosi képviselőtestület is. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestület tagjainak.
Megkérdezi: az előre kiküldött anyaggal kapcsolatban van valakinek hozzászólása, észrevétele, javaslata?
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
127/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
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A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
-felhalmozási kiadás

33.263 eFt
8.565 eFt
61.187 eFt
80 eFt

Bevétel

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 103.095 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.

30.870 eFt
72.225 eFt
43.379 eFt
392 eFt
471 eFt
27.983 eFt

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

3.)

Tájékoztató Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: a napirendhez két dolgot szeretne hozzáfűzni:
egyrészt a számok időarányos teljesüléseket mutatnak. A másik dolog: Sárbogárd- NagylókHantos az a három település, aki nem vett részt a Kistérségi Társulás szociális beruházásában, ami sikertörténet is lehetne, ha nem generálna állandó fizetési késedelmet. Azonban az
anyagból az látszik, hogy szeptember 30-ig 6 havi részlet átutalására került sor és azóta már
csak az októberi részlettel tartoznak. Örömteli javulás várható, ha a közeljövőben aláírjuk a
folyószámla hitelszerződést. Feltételezhetően rendeződik a dolog és nem lesz egy indirekt
finanszírozás a háttérben, és nem leszünk kénytelenek elől járni a teljesítéssel ott is, ahova
nem érkezik meg a Kistérségi Társulás pénze.
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kérdezi a bizottság elnökétől, hogy milyen módon foglaltak
állást?
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: kéri a képviselőtestületi tagok hozzászólását, véleményét a napirenddel
kapcsolatban.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
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Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
257/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési
gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

Bevétel

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Kiadás

Támogatás
- normativa
- Sbg.Önk.hjár.
- Nagylók Önk.hjár.
- Hantos Önk.hjár.
Összesen

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Összesen

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

15.616 eFt
8.632 eFt
6.051 eFt
321 eFt
612 eFt
15.616 eFt

11.083 eFt
6.282 eFt
4.101 eFt
241 eFt
459 eFt
11.083 eFt

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

6.072 eFt
1.542 eFt
3.469 eFt

1.884 eFt
489 eFt
1.383 eFt
100 eFt
3.856 eFt

7.988 eFt
2.089 eFt
5.439 eFt
100 eFt
15.616 eFt

11.083 eFt

Várható
telj.

3.856 eFt
2.350 eFt
1.273 eFt
80 eFt
153 eFt
3.856 eFt

Összes
telj.

14.939 eFt
8.632 eFt
5.374 eFt
321 eFt
612 eFt
14.939 eFt
Összes
telj.

7.956 eFt
2.031 eFt
4.852 eFt
100 eFt
14.939 eFt

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

Tóth József Nagylók polgármestere: úgy látja, hogy időarányosan teljesült a Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése. Javasolja a képviselőtestületnek az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
Mivel hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
152/2011.(XI.15.) számú határozata
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Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról
és az év végéig várható teljesítéséről
A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési
gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

Bevétel

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Kiadás

Támogatás
- normativa
- Sbg.Önk.hjár.
- Nagylók Önk.hjár.
- Hantos Önk.hjár.
Összesen

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Összesen

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

15.616 eFt
8.632 eFt
6.051 eFt
321 eFt
612 eFt
15.616 eFt

11.083 eFt
6.282 eFt
4.101 eFt
241 eFt
459 eFt
11.083 eFt

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

6.072 eFt
1.542 eFt
3.469 eFt

1.884 eFt
489 eFt
1.383 eFt
100 eFt
3.856 eFt

7.988 eFt
2.089 eFt
5.439 eFt
100 eFt
15.616 eFt

11.083 eFt

Várható
telj.

3.856 eFt
2.350 eFt
1.273 eFt
80 eFt
153 eFt
3.856 eFt

Összes
telj.

14.939 eFt
8.632 eFt
5.374 eFt
321 eFt
612 eFt
14.939 eFt
Összes
telj.

7.956 eFt
2.031 eFt
4.852 eFt
100 eFt
14.939 eFt

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:azonnal
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József Hantos polgármestere: a hantosi testület is ugyanezt a témát tárgyalja. Személyi változás történt a Gyermekjóléti Szolgálatnál, alacsonyabb bérezésű személy került
felvételre, így valamivel kevesebbe fog kerülni ez a feladatellátás.
Kérdezi a képviselőtestület tagjait van hozzászólás, javaslat a napirendhez? Mivel hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
128/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról
és az év végéig várható teljesítéséről
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A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési
gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta

Bevétel

A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Kiadás

Támogatás
- normativa
- Sbg.Önk.hjár.
- Nagylók Önk.hjár.
- Hantos Önk.hjár.
Összesen

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Összesen

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

15.616 eFt
8.632 eFt
6.051 eFt
321 eFt
612 eFt
15.616 eFt

11.083 eFt
6.282 eFt
4.101 eFt
241 eFt
459 eFt
11.083 eFt

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

6.072 eFt
1.542 eFt
3.469 eFt

1.884 eFt
489 eFt
1.383 eFt
100 eFt
3.856 eFt

7.988 eFt
2.089 eFt
5.439 eFt
100 eFt
15.616 eFt

11.083 eFt

Várható
telj.

3.856 eFt
2.350 eFt
1.273 eFt
80 eFt
153 eFt
3.856 eFt

Összes
telj.

14.939 eFt
8.632 eFt
5.374 eFt
321 eFt
612 eFt
14.939 eFt
Összes
telj.

7.956 eFt
2.031 eFt
4.852 eFt
100 eFt
14.939 eFt

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

4.)

Tájékoztató Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig
várható teljesítéséről c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: ugyanazt tudná hozzá tenni a napirend anyagához, mint amit a 3.) napirendnél elmondott.
A témát a PVVB tárgyalta, kérdezi a bizottság elnökét milyen módon foglaltak állást?
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: a napirend feletti vita keretében kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
258/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Bevétel

Előirányzat

Saját bevétel
Támogatás
- normativa
- Sbg.Önk.hjár.
- Nagylók Önk.hjár.
- Hantos Önk.hjár.

Kiadás

Összesen

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Összesen

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

Összes
telj.

30.870 eFt
72.074 eFt
43.338 eFt
27.873 eFt
471 eFt
392 eFt
102.944 eft

20.182 eFt
50.909 eFt
30.412 eFt
20.119 eFt
118 eFt
260 eFt
71.091 eFt

7.259 eFt
19.615 eFt
13.031 eFt
6.099 eFt
353 eFt
132 eFt
26.874 eFt

27.441 eFt
70.524 eFt
43.443 eFt
26.218 eFt
471 eFt
392 eFt
97.965 eFt

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

Összes
telj.

33.143 eFt
8.534 eFt
61.187 eFt
80 eFt
102.944 eft

23.757 eFt
5.434 eFt
41.900 eFt

7.673 eFt
1.814 eFt
17.387 eFt

71.091 eFt

26.874 eFt

31.430 eFt
7.248 eFt
59.287 eFt
0 Ft
97.965 eFt

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

Tóth József Nagylók polgármestere: az ESZI ¾ éves teljesítését tárgyalja a képviselőtestület. A napirenddel kapcsolatos előterjesztéshez hozzáfűzi, hogy némi utalás van a házi segítségnyújtás, ill. a térítési díjak befizetésének elmaradására. Bízik benne, hogy ez az év végéig naprakész állapotra lesz hozva. A visszamaradt másfél hónapot megpróbáljuk arra is
fordítani, hogy a tervezett bevételeknek megfelelően alakuljon a teljesítés. Mindezeket
figyelembevéve a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Kéri a képviselők hozzászólását, véleményét.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
153/2011.(XI.15.) számú határozata
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Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves
állásáról és az év végéig várható teljesítéséről
A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Bevétel

Előirányzat

Saját bevétel
Támogatás
- normativa
- Sbg.Önk.hjár.
- Nagylók Önk.hjár.
- Hantos Önk.hjár.

Kiadás

Összesen

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Összesen

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

Összes
telj.

30.870 eFt
72.074 eFt
43.338 eFt
27.873 eFt
471 eFt
392 eFt
102.944 eft

20.182 eFt
50.909 eFt
30.412 eFt
20.119 eFt
118 eFt
260 eFt
71.091 eFt

7.259 eFt
19.615 eFt
13.031 eFt
6.099 eFt
353 eFt
132 eFt
26.874 eFt

27.441 eFt
70.524 eFt
43.443 eFt
26.218 eFt
471 eFt
392 eFt
97.965 eFt

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

Összes
telj.

33.143 eFt
8.534 eFt
61.187 eFt
80 eFt
102.944 eft

23.757 eFt
5.434 eFt
41.900 eFt

7.673 eFt
1.814 eFt
17.387 eFt

71.091 eFt

26.874 eFt

31.430 eFt
7.248 eFt
59.287 eFt
0 eFt
97.965 eFt

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

Fischer József Hantos polgármestere: látható az anyagból, hogy a Hantosi Önkormányzat
eddig is - és ezután is – pontosan átutalja a megfelelő összegeket.
Elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.
Kéri a képviselők hozzászólását.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
129/2011.(XI.15.) számú határozata
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Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves
állásáról és az év végéig várható teljesítéséről
A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.

Bevétel

A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- normativa
- Sbg.Önk.hjár.
- Nagylók Önk.hjár.
- Hantos Önk.hjár.

Kiadás

Összesen

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Összesen

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

Összes
telj.

30.870 eFt
72.074 eFt
43.338 eFt
27.873 eFt
471 eFt
392 eFt
102.944 eFt

20.182 eFt
50.909 eFt
30.412 eFt
20.119 eFt
118 eFt
260 eFt
71.091 eFt

7.259 eFt
19.615 eFt
13.031 eFt
6.099 eFt
353 eFt
132 eFt
26.874 eFt

27.441 eFt
70.524 eFt
43.443 eFt
26.218 eFt
471 eFt
392 eFt
97.965 eFt

Előirányzat

Telj.
IX.30-ig

Várható
telj.

Összes
telj.

33.143 eFt
8.534 eFt
61.187 eFt
80 eFt
102.944eFt

23.757 eFt
5.434 eFt
41.900 eFt

7.673 eFt
1.814 eFt
17.387 eFt

71.091 eFt

26.874 eFt

31.430 eFt
7.248 eFt
59.287 eFt
0 eFt
97.965 eFt

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

5.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag
véleményezése.
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: azzal a várakozással tekintettünk a 2012-es
évre, hogy hasonló lesz az ideihez, szervezetileg. Ez több napirendi ponton is tapasztalható.
Látható az anyagban, hogy bérfejlesztés még csak tervben sincs. Annyi változás van, hogy
az új dolgozó miatt kevesebb személyi kiadást kell tervezni. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, áttekinthető az anyag. Kérdezi a PVVB elnökét, hogy milyen módon foglalt állást a bizottság?
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
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Dr. Sükösd Tamás: a napirend feletti vita keretében kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
259/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című
előterjesztést megtárgyalta
2012. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
Személyi kiadás: Dologi kiadás:

bérfejlesztés nem tervezhető csak a soros
lépők
jubileumi jutalomra lehet előirányzat
jutalmazás nem tervezhető
az étkezési utalványok egységesen 5.000
Ft /hó + adó vonzata tervezhető
dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat,
melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2012. évi
költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József Nagylók polgármestere: az előterjesztésben – a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján – szépen kidolgozásra kerültek a koncepció pontjai. Nagylók tekintetében
az ideihez közel hasonló összegről van szó, amivel hozzá kell majd járulni a feladatellátáshoz 2012-ben, - amennyiben nem történik radikális változás a központi költségvetés elfogadásakor. Elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot és kéri a hozzászólásokat. Mivel hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
154/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. élvi költségvetési koncepciójáról
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A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című
előterjesztést megtárgyalta
2012. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
Személyi kiadás: Dologi kiadás:

bérfejlesztés nem tervezhető csak a soros
lépők
jubileumi jutalomra lehet előirányzat
jutalmazás nem tervezhető
az étkezési utalványok egységesen 5.000
Ft /hó + adó vonzata tervezhető
dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat,
melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni.

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

Fischer József Hantos polgármestere: Hantosnál is az a változás, hogy egy kicsit kevesebb
lesz a személyi kiadás, bérjellegű kifizetés miatt.
A dologi kiadásoknál a 4,2 %-os inflációval történő számolásnál valamivel nagyobb százalékra gondolt, de reméli hogy ez reális szám, vagy esetleg még kevesebb lesz. Elfogadásra
ajánlja a határozati javaslatot.
Kéri a képviselőtestületi tagok véleményét.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
130/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. élvi költségvetési koncepciójáról

A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című
előterjesztést megtárgyalta
2012. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:

17
Személyi kiadás: Dologi kiadás:

bérfejlesztés nem tervezhető csak a soros
lépők
jubileumi jutalomra lehet előirányzat
jutalmazás nem tervezhető
az étkezési utalványok egységesen 5.000
Ft /hó + adó vonzata tervezhető
dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat,
melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni.

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

6.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése.
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: a rendelkezésre álló adatok alapján készült el
a koncepció. A tavaly megtörtént strukturális változás, akkor beépítésre került az ESZI intézményvezető és a vezető gondozónő bére, részben. Ezzel most is számoltunk.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kérdezi a bizottság elnökét, hogy miként foglalt állást a bizottság.
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: a napirend feletti vita keretében kérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy
van-e hozzászólás, javaslat a témával kapcsolatban.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
260/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.
2012. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
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Személyi kiadás: Dologi kiadás:

bérfejlesztés nem tervezhető csak a soros
lépők
jubileumi jutalomra lehet előirányzat
jutalmazás nem tervezhető
az étkezési utalványok egységesen 5.000
Ft /hó + adó vonzata tervezhető
dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat,
melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2012. évi
költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József Nagylók polgármestere: hasonlóan az előző napirendi ponthoz, átgondoltan került összeállításra az ESZI jövő évi költségvetésének koncepciója. Örvendetes számukra,
hogy ez esetben Nagylók Önkormányzatának hozzájárulása 0 Ft. Egyenlőre javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, majd később meglátjuk, hogyan alakul a dolog a költségvetés tárgyalásakor.
Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
155/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. élvi költségvetési koncepciójáról
A képviselőtestület Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.
2012. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
Személyi kiadás: Dologi kiadás:

bérfejlesztés nem tervezhető csak a soros
lépők
jubileumi jutalomra lehet előirányzat
jutalmazás nem tervezhető
az étkezési utalványok egységesen 5.000
Ft /hó + adó vonzata tervezhető
dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat,
melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni.
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József Hantos polgármestere: a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselőtestületi tagoknak. Az előterjesztés szerint Hantos Önkormányzata részéről 293 e Ft hozzájárulást kell fizetni, ez nem jelentős tétel. Itt is megemlíti,
hogy reméli, a 4,2 %-os infláció nem lesz magasabb.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el észrevételeiket, ill. szóljanak hozzá a napirendhez.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
131/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. élvi költségvetési koncepciójáról
A képviselőtestület Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.
2012. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
Személyi kiadás: Dologi kiadás:

bérfejlesztés nem tervezhető csak a soros
lépők
jubileumi jutalomra lehet előirányzat
jutalmazás nem tervezhető
az étkezési utalványok egységesen 5.000
Ft /hó + adó vonzata tervezhető
dologi kiadások a 2011. évi szinten tervezhetőek, kivéve a közüzemi díjakat,
melyeket a 4,2 %-kal lehet emelni.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: megállapítja, hogy a három település képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a
két települést érintő - Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos – napirendi
pontokat.
50

A hantosi képviselőtestület tagjai 17 órakor
elhagyták az üléstermet.
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