
 

  
J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és  
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
2008. november 4-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében megtartott együttes üléséről. 
 

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 
  polgármester 
  alpolgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Juhász János 
Rigó László 
Bódai Gábor 
Sinka Attila 
Nedoba Károly 
Gábris István 
Horváth Tibor 
Schmidt Lóránd 
Szakács Benőné Képviselő (9 fő) 

 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Dobai Teréz 
Molnár Csaba 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna Képviselő (6 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Sárközyné 
Dr. Szabó Piroska Nagylók község jegyzője, Boda Kriszti-
na gazdasági osztályvezető helyettes, Csomós Györgyné 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lentek: 
 

Horváth Ferencné ÁMK igazgatója, Háriné Németh Ilona 
ÁMK gazdaságvezető.  

 
Média: Sárréti Híd c. laptól Alpek Zoltán. 
 
 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Az 
együttes képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település pol-
gármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az 
előző alkalmakkor. Az ülést 1725 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi 
képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 17 képviselőből 9 fő megje-
lent. 
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Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Szakács Benőné személyé-
ben, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
 
Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután sza-
vazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület a javaslatot 9 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
Sárbogárd város képviselőtestülete 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfo-
gadta. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapít-
ja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képvi-
selőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Ramóna képviselőt, 
aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Ramóna  
.jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tar-
tózkodó  szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfo-
gadta. 
 
 
N a p i r e n d :   
 

1.)  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2008. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó. polgármester 
 
2.)  Tájékoztató Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2008. évi költségvetési gazdálkodásá-
nak III. negyedévi teljesítéséről, az év végéig várható telje-
sítések alakulásáról. 

 Előadó: polgármester 
 
3.)  Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-

sulás 2009. évi költségvetési koncepciója. 
 Előadó: polgármester 
 

A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
 

1.)  Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2008. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó. polgármester 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere tájékoztatja jelenlevőket, hogy az előter-
jesztett anyaghoz képest módosító javaslata van. Ismerteti az eredeti (előterjesztés 
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határozati javaslata szerinti), ill. módosításra javasolt összegeket – soronként - az 
alábbiak szerint:  
 
A főösszeg 375.191 e Ft helyett, 373.330 e Ft.  
 

Kiadás - személyi kiadás 200.580 e Ft módosítás 119999..117777  ee  FFtt  

 - járulék 64.532 e Ft módosítás 64.102 e Ft 

 - dologi kiadás 110.079 e Ft módosítás 110.051 e Ft 

Bevétel saját bevétel 18.796 e Ft változatlan 18.796 e Ft 
 támogatás 356.319 e Ft módosítás 354.458 e Ft 

 - normatíva 164.837 e Ft változatlan 164.837 e Ft 
 - Nagylóki normatíva 28.084 e Ft változatlan 28.084 e Ft 
 - TKT normatíva 15.875 e Ft változatlan 15.875 e Ft 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 20.719 e Ft módosítás 18.858 e Ft 

 - Sárbogárd Önk. hjár. 126.804 e Ft változatlan 126.804 e Ft A
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 Pénzmaradvány 76 e Ft változatlan 76 e Ft 
 
Az anyag átdolgozását, a módosításokat a fel nem használt előirányzatnak a csök-
kentése indokolja, - „ne utaljuk át azt a pénzt, ami nem kerül felhasználásra”. 
 
Összességében arról van szó, hogy az év folyamán a nagylóki képviselőtestület ho-
zott egy olyan döntést, mely szerint 2008. szeptembertől nem indul napközis csoport 
az iskolában. Ennek a személyi kiadása és járulékai, ill. 28 e Ft dologi kiadás került 
bele a csökkentett összegbe, valamint a ¾ évi beszámolóból kiolvasható 1603 e Ft 
megtakarítás. Ezért javasolják ezen megtakarítás 50 %-ával, óvatosan becsült ösz-
szeggel csökkentett előirányzat változtatást.  
Ezért került csökkentésre az eredeti előterjesztésben szereplő 20.719 e Ft-ot 18.858 
e Ft-ra. Harmadik tételként figyelembevették az előterjesztésnek azt a részét, amely 
az állami normatíva bérrendezés különbözetével lett megváltoztatva.  
A nagylóki PB ezen változtatás figyelembevételével tárgyalta a napirendet. 
 
Viniczai Ramóna: a PB a most elhangzott módosítás figyelembevételével javasolja 
elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását az előbb felsorolt tételek módosításával. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

91/2008.(XI.04.) számú határozat 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
373.330 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a 
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Kiadás   
 - személyi kiadás 199.177 e Ft 
 - járulék 64.102 e Ft 
 - dologi kiadás 110.051 e Ft 
   
Bevétel  
 Saját bevétel 18.796 e Ft 
 Támogatás 354.458 e Ft 
 - normatíva 164.837 e Ft 
 - Nagylók önk. normatíva 28.084 e Ft 
 - TKT normatíva 15.875 e Ft 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 18.858 e Ft 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 126.804 e Ft 
 Pénzmaradvány 76 e Ft 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
társulás módosított költségvetésének megfelelően az önkor-
mányzati költségvetési rendeletmódosítás előkészítéséről gon-
doskodjon. 
 
Felelős:  Tóth József polgármester 
   Sárközyné Dr. Szabó Piroska jegyző 
Határidő:  2008. november 30. 

 
 
Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a PVVB javaslatának ismertetését. 
 
Sinka Attila: a PVVB az általuk ismert előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.  
 
Juhász János polgármester:  kérdezi a sárbogárdi képviselőtestület tagjait, hogy a 
nagylóki polgármester által elmondott, megtakarítási szándékkal hozott kényszerin-
tézkedései nyomán előálló új helyzet elemzését megértették-e ? Ha igen, akkor vilá-
gos számukra, hogy Sárbogárd a módosított határozati javaslat elfogadásával sem 
jobban, sem rosszabbul nem jár. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel a nagylóki képviselőtestület által hozott határozat 
elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
234/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbo-
gárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2008. 
évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
373.330 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a 
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Kiadás   
 - személyi kiadás 199.177 e Ft 
 - járulék 64.102 e Ft 
 - dologi kiadás 110.051 e Ft 
   
Bevétel  
 Saját bevétel 18.796 e Ft 
 Támogatás 354.458 e Ft 
 - normatíva 164.837 e Ft 
 - Nagylóki normatíva 28.084 e Ft 
 - TKT normatíva 15.875 e Ft 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 18.858 e Ft 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 126.804 e Ft 
 Pénzmaradvány 76 e Ft 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költ-
ségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:       azonnal 
Felelős:         polgármester 

 
 

 

 
2.)  Tájékoztató Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2008. évi költségvetési gazdálkodásá-
nak III. negyedévi teljesítéséről, az év végéig várható telje-
sítések alakulásáról. 

 Előadó: polgármester 
 
 
Tóth József Nagylók polgármestere: az előterjesztéshez képest módosítási javaslata 
nincs. A napirendet az előterjesztés szerint tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. 
 
Viniczai Ramona a PB az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
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92/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestület a Sárbogárd 
– Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetés háromnegyed éves beszámolója című előterjesz-
tést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Adatok eFt-ban 
 
 

Bevétel 

 
Módo-
sított 
elő-

irány-
zat. 

 
Teljesí-

tés 
(I.1.-

IX.30.) 

 
Várha-
tó telj. 
(X.1.-

XII.31.) 

 
Teljesí-

tés 
(I.1.-

XII.31.) 

Saját bev. 18 796 20 883 4 818 25 701 
Támogatás 356 319 266 200 83 254 349 454 
1.Normatíva 164 837 123 627 41 210 164 837 

2.Nagylók Önk. normatíva 28 084 21 063 7 021 28 084 

3. TKT normatíva 15 875 9 218 6 657 15 875 

4. Nagylók Önk. hozzájár. 20 719 15 817 4 902 20 719 

5. Sárbogárd Önk.hozzájár 126 804 96 475 23 464 119 939 
Pénzmar. 76 76  76 

Összesen 375 191 287 159 88 072 375 231 
 

Adatok eFt-ban 
 
 

Kiadás 

 
Módo-
sított 
előir. 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-

XII.31.) 

 
Teljesí-

tés 
(I.1.-

XII.31.) 
Személyi kiadás 200.580 150 601 44 432 195 033 
Járulék 64 532 48 145 13 973 62 118 
Dologi kiadás 110 079 77 494 29 667 107 161 
Bankszámla egyenleg  55  55 
Átfutó, függő  10 864  10 864 

Összesen 375 191 287 159 88 072 375 231 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tóth József polgármester 

 
 
Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a PVVB javaslatát. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
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A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

235/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbo-
gárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2008. 
évi költségvetés háromnegyed éves beszámolója című előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Adatok eFt-ban 
 
 

Bevétel 

 
Módo-
sított 
előir. 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-

XII.31.) 

Teljesí-
tés 

(I.1.-
XII.31.) 

Saját bevétel 18 796 20 883 4 818 25 701 
Támogatás 356 319 266 200 83 254 349 454 
1.Normatíva 164 837 123 627 41 210 164 837 

2.Nagylóki normatíva 28 084 21 063 7 021 28 084 

3.TKT normatíva 15 875 9 218 6 657 15 875 

4. Nagylók Önk. hozzájár. 20 719 15 817 4 902 20 719 

5. Sárbogárd Önk.hozzájár 126 804 96 475 23 464 119 939 
Pénzmaradvány 76 76  76 

Összesen 375 191 287 159 88 072 375 231 
 

Adatok eFt-ban 
 
 

Kiadás 

 
Módo-
sított 
előir. 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-

XII.31.) 

Teljesí-
tés 

(I.1.-
XII.31.) 

Személyi kiadás 200.580 150 601 44 432 195 033 
Járulék 64 532 48 145 13 973 62 118 
Dologi kiadás 110 079 77 494 29 667 107 161 
Bankszámla egyenleg  55  55 
Átfutó, függő  10 864  10 864 

Összesen 375 191 287 159 88 072 375 231 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás há-
romnegyed éves beszámolóját a Sárbogárd Város Önkormány-
zat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
3.)  Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-

sulás 2009. évi költségvetési koncepciója. 
 Előadó: polgármester 
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Tóth József Nagylók polgármestere: itt is van módosítási javaslata a képviselőtestü-
letnek kiküldött anyaghoz képest. Három ponttal javasolja kiegészíteni a határozati 
javaslatot: 
Személyi kiadásokhoz:  

„Nagylóki tagintézményeknél 15.000 Ft/év/fő ruházati utalvány tervezhe-
tő.” 

A határozati javaslatban a kipontozott részbe javasolja: 
„A 2009/2010-es tanévtől a nagylóki tagiskola vonatkozásában az alábbi 
csökkenésekkel kell számolni: 
- 1. és 2. osztály összevonása, 
- a 7. osztályosok beintegrálása a meglevő osztályokba, 
   amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi.” 

A nagylóki Pénzügyi Bizottság már az elhangzott kiegészítésekkel tárgyalta az anya-
got.  
 
Viniczai Ramóna. PB a módosítások figyelembevételével elfogadásra ajánlja a kép-
viselőtestületnek a határozati javaslatot. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását, az elhangzott módosítások beépítésével. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

93/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. évi 
költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselőtestület a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban 
határozza meg.  
 
Személyi kiadások: 
-  bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt, 
-  a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
-  jutalmazás nem tervezhető, 
-  az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-

vezhető 
- Nagylóki tagintézményeknél 15.000 Ft/év/fő ruházati utal-

vány tervezhető. 
 
Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 

tervezhető.  
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A 2009/2010-es tanévtől a nagylóki tagintézmény vonatkozásá-
ban az alábbi csökkenésekkel kell számolni: 
- 1. és 2. osztály összevonása, 
- 7. osztályosok beintegrálása a meglevő osztályokba, ameny-

nyiben azt jogszabály lehetővé teszi . 
 
A képviselőtestület a 2009/2010-es tanévtől a 4. évfolyamon az 
iskolaotthonos oktatást az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Isko-
lában abban az esetben vezeti be, amennyiben az tanulócso-
port-szám növekedéssel nem jár. 
 
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.  
 
Határidő:    azonnal 
Felelős:      polgármester 

 
 
Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a PVVB javaslatát. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
Juhász János: a sárbogárdi PVVB ülésen még nem volt ismert a nagylóki Polgár-
mester úr által elmondott kiegészítés.  
 
Dr. Krupa Rozália arra hívná fel a figyelmet, hogy a sárbogárdi képviselőtestület a 
november 11-i ülésen ugyan tárgyalja a költségvetési koncepciót, de a költségvetési 
koncepció tartalmára vonatkozóan már most határozatot fog hozni. Ha most ezt elfo-
gadja, akkor a testületi ülésen vita tárgyát már nem képezheti, hiszen most születik 
rá határozat. Nem csak Nagylókról kell beszélni, hanem a sárbogárdi költségvetési 
koncepcióról is. 
Éppen ezért, ha most döntés születik erről, akkor azt be kell tartani, vagy akkor újra 
vissza kell jönni és újabb döntést kell hozni, ha nem így történne.  
 
Juhász János szavazásra teszi fel a nagylóki képviselőtestület által elfogadott – ki-
egészített – határozati javaslat elfogadását, amely a 15 e Ft/év/fő ruházati utalvány 
beépítését, az 1. és 2. osztály összevonását, valamint ha a jogszabály lehetővé teszi 
a 7. osztály beintegrálását tartalmazza.  
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

236/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbo-
gárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2009. 
évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozza: 
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A képviselőtestület a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban 
határozza meg.  
 
A bevételeknél a térítési díjat 2009. szeptember 1-től 4 %-os 
emeléssel kell számolni. Törekedni kell a térítési díjak határidő-
re való beszedésére, a hátralékok behajtására.   
 
Személyi kiadások: 
-  bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt, 
-  a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
-  jutalmazás nem tervezhető, 
-  az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-

vezhető 
- Nagylóki tagintézményeknél 15.000 Ft/év/fő ruházati utal-

vány tervezhető. 
-  7. osztályosok beintegrálása a meglevő osztályokba, ameny-

nyiben azt jogszabály lehetővé teszi. 
 
Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 

tervezhető.  
 
A 2008/2009-es tanévre vonatkozóan meghozott feladat csök-
kentés intézkedést -nagylóki napközi megszüntetés- hatását 
tervezni kell.  
 
A 2009/2010-es tanévtől a nagylóki tagintézmény vonatkozásá-
ban az alábbi csökkenésekkel kell számolni: 
- 1. és 2. osztály összevonása, 
 
A képviselőtestület a 2009/2010-es tanévtől a 4. évfolyamon az 
iskolaotthonos oktatást az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Isko-
lában abban az esetben vezeti be, amennyiben az tanulócso-
port-szám növekedéssel nem jár. 
 
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.  
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat 
költségvetési koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően 
építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Az összevont képviselőtestületi ülésen több napirend nem volt, Tóth József Nagylók 
község polgármestere az ülést bezárta. 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni mindkét képviselőtestület 
munkáját, az összevont ülést 1740 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
(: Juhász János :)     (: Dr. Krupa Rozália :) 
   Sárbogárd város polgármestere     Sárbogárd város jegyzője 
 
 
(: Rigó László :)     (: Szakács Benőné :) 
   sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő     sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
(: Tóth József :)     (: Sárközyné Dr. Szabó Piroska :) 
   Nagylók község polgármestere      Nagylók község jegyzője 
 
 
       (: Viniczai Ramóna :) 
          nagylóki képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


