Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. április 9-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Juhász János
Rigó László
Dr. Szabadkai Tamás
Bódai Gábor
Sinka Attila
Nedoba Károly
Gábris István
Varga László
Őri Gyula
Bárfai Antal
Horváth Tibor
Schmidt Lóránd
Etelvári Zoltán
Szakács Benőné
Dr. Berzeviczy Gábor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő (15 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Dobai Teréz
Molnár Csaba
Takácsné Erdélyi Mária
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna
Horgosi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Képviselő
Képviselő (7 fő)

Állandó meghívottak:

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Csalovszkiné
Mezei Zsuzsanna jegyző, Durmicsné Kókai Katalin gazdálkodási ügyintéző, Boda Krisztina gazdasági osztályvezető helyettes, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.

Napirendhez megjelentek:

Háriné Németh Ilona ÁMK gazdaságvezető.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti megjelenteket. Az együttes képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település polgármes-

2
tere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az előző
alkalmakkor. Az ülést 17:16 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 17 képviselőből 13 fő jelen van.
(Dr. Berzeviczy Gábor 17:15 órakor, Sinka Attila korábban elhagyta az üléstermet.)
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Szakács Benőné és Horváth Tibor személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Szakács Benőné .jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 12 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Horváth Tibor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 13 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestülete 13 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 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt, aki
jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
Nagylók község képviselőtestületet 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása.
Előadó:
polgármester
A két képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására

1.

Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása.
Előadó:
polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: javított előterjesztés van a képviselőtestület előtt. Úgy látja, hogy kimutatásokon keresztül korrektül levezetésre kerültek
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azok az összegek, amelyek ténylegesen felhasználásra kerültek és a költségvetésben szerepelnek.
Arról volt szó, hogy első körben 2.987.420 Ft ami Nagylók Község Önkormányzata
részéről többletként került átadásra. Azt követően 1.306.934 Ft került kimutatásra,
mely összegek együttesen 4.294.354 Ft-ot tesznek ki. Ez szerepel a határozati javaslatban is, amelyet javasol elfogadni az előző határozathoz hasonlóan – az a.) pont
egyösszegű visszautalás figyelembevételével Nagylók Önkormányzatához. Nagylók
pedig a havonkénti átalányösszeget fogja utalni, amit megállapítottunk a 2009. évi
költségvetésben. A PB tárgyalta, kéri a javaslatot.
Arany Zsolt elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és annak a.) pontját.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az
a.) variáció figyelembevételével.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2009.(IV.9.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és
Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását
364.430 e Ft teljesitett bevétellel és
364.373 e Ft teljesített kiadással
57 e Ft pénzmaradvánnyal, valamint
2.694 e Ft előirányzat maradvánnyal
elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
197.919 e Ft
- személyi juttatás járuléka
63.723 e Ft
- dologi jellegű
102.731 e Ft
A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulását 14.563.646 Ft-ban állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzat részére 4.294.354 Ft visszatérítéséről gondoskodjon, melyből 2.987.420 Ft a Sárbogárd Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát, 1.306.934 Ft a 2009. évi
költségvetési bevételt terheli.
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere: javított előterjesztésről beszélünk.
A Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Dr. Krupa Rozália: az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén szóba került - mert ez a javítás már érinti az önkormányzat zárszámadási rendeletét is - hogy miért került sor és
melyik mellékletek módosítására. Az állam plusz egyszeri támogatást biztosított a 13.
havi illetményekre 2008. év elején, amit 2007. I. félév után kellett kifizetni. Tehát az
az önkormányzatnál állami bevételként jelent meg. A 13. havi félhavi összeget az
állami költségvetés fedezte, külön támogatásként májusban kaptuk meg. Ez hiányzott az elszámolásból.
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Juhász János szavazásra teszi fel a javított előterjesztésben szereplő határozati javaslat, és annak az a.) pontja elfogadását.
A képviselőtestület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2009.(IV.9.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és
Kippkopp Óvoda intézményegysége, mint a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását
364.430 e Ft teljesített bevétellel és
364.373 e Ft teljesített kiadással
57 e Ft pénzmaradvánnyal, valamint
2.694 e Ft előirányzat maradvánnyal
elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
197.919 e Ft
- személyi juttatás járuléka
63.723 e Ft
- dologi jellegű
102.731 e Ft
A társulás költségvetéséhez Nagylók Község Önkormányzatának hozzájárulását 14.563.646 Ft-ban állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzat részére 4.294.354 Ft visszatérítéséről gondoskodjon, melyből 2.987.420 Ft a Sárbogárd Város Önkor-
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mányzat 2008. évi pénzmaradványát, 1.306.934 Ft a 2009. évi
költségvetési bevételt terheli.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
zárszámadását Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába jelen határozatnak megfelelően építtesse be.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Az ülésen több napirend nem volt,
Juhász János polgármester az együttes ülést 17.30 órakor bezárta.

kmf.

Juhász János
Sárbogárd város polgármestere

Dr. Krupa Rozália
Sárbogárd város jegyzője

Szakács Benőné
képviselő, jkv. hitelesítő

Horváth Tibor
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Viniczai Mária
nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő

