
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és  
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
2009. február 12-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 
Dr. Szabadkai Tamás 
Bódai Gábor 
Sinka Attila 
Nedoba Károly 
Gábris István 
Varga László 
Őri Gyula 
Bárfai Antal 
Horváth Tibor 
Schmidt Lóránd 
Fülöp Sándor 
Etelvári Zoltán 
Szakács Benőné 

Képviselő  
Képviselő 
Képviselő 
Képviselő 
Képviselő 
Képviselő 
Képviselő (15 fő) 

 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Dobai Teréz 
Molnár Csaba 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
Horgosi János 

Képviselő  
Képviselő (7 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Durmicsné 
Kókai Katalin gazdálkodási ügyintéző, Harmath Józsefné  
gazdasági osztályvezető, Csomós Györgyné jegyzőkönyv-
vezető. 

 
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-
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gármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az 
előző alkalmakkor. Az ülést 16:51 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi 
képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 17 képviselőből 15 fő megje-
lent. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Bódai Gábor és Rigó László személyében, 
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
Szavazásra teszi fel Bódai Gábor .jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután 
szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület a javaslatot 15 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását. 
Sárbogárd város képviselőtestülete 15 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 7 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Takácsné Erdélyi Mária kép-
viselőt, aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Takácsné Erdélyi 
Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen 1 
tartózkodó  szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását. 
Nagylók község képviselőtestületet 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfo-
gadta. 
 
N a p i r e n d :   

 
1. Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó. polgármester 
 
2. Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.   
 Előadó: polgármester 
 
 

A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására 
 

 
1. Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó. polgármester 
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Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztésben felsorolásra kerül-
tek, hogy milyen tételek indokolják a rendeletmódosítást. 
Dicséretesnek tartja, hogy az ÁMK az anyagban felsoroltak szerint milyen sok bevé-
telhez jutott pályázati pénzekből. Úgy gondolja, ha ilyen forráshiányos időben - ami-
ben az utóbbi időkben élünk -  a fenntartó egyéb plusz pénzekhez tud jutni, azt meg 
kell dicsérni. Azt sajnálja, hogy mindebből Nagylókra nem jutott. 
Kéri a PB javaslatát. 
 
Horgosi János ismereti a PB javaslatát, mely szerint a bizottság elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
16/2009.(II.12.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi 
költségvetés módositása cimű előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módositását 
381.054 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapitja meg: 

 
Kiadás   
 Személyi kiadás 201.338 e Ft 
 Járulék 64.783 e Ft 
 Dologi kiadás 114.930 e Ft 
   
Bevétel:   
 Saját bevétel 21.878 e Ft 
 Támogatás 359.057 e Ft 
 - normativa 169.134 e Ft 
 - Nagylók Önk. normativa 28.426 e Ft 
 - TKT normativa 15.875 e Ft 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 18.858 e Ft 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 126.804 e Ft 
 Pénzmaradvány 76 e Ft 

 
 
 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere kéri a PVVB javaslatát. 
 
Sinka Attila elmondja, hogy a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztés-
ben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek 
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A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
25/2009.(II.12.) Kth. sz. határozat 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetés módositása 
cimű előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módositását 
381.054 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapitja meg: 

 
Kiadás   
 Személyi kiadás 201.338 e Ft 
 Járulék 64.783 e Ft 
 Dologi kiadás 114.930 e Ft 
   
Bevétel:   
 Saját bevétel 21.878 e Ft 
 Támogatás 359.057 e Ft 
 - normativa 169.134 e Ft 
 - Nagylók Önk. normativa 28.426 e Ft 
 - TKT normativa 15.875 e Ft 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 18.858 e Ft 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 126.804 e Ft 
 Pénzmaradvány 76 e Ft 

 
 

A képviselőtestület utasitja a polgármestert, hogy a társulás 
módositott költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat 
költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően épitse be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
2. Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.   
 Előadó: polgármester 

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: részletes, mindenre kiterjedő az anyag, 
melynek a végén határozati javaslat van. Két változat került felvázolásra.  Az „a/” vál-
tozat szerint Nagylók tervezett hozzájárulása 12.672 e Ft, a b/ pontban 11.335 e Ft. 
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Ennek függvényében a sárbogárdi hozzájárulás a/ pont szerint 121.960 e Ft, b/ pont 
szerint pedig 123.297 e Ft. A „b” változatot javasolja elfogadásra, nem tudja kell-e 
bővebben indokolnia.  
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: nem, a bizottsági tárgyalások függvé-
nyében.  
 
Tóth József Nagylók község polgármestere kéri a PB véleményét. 
 
Horgosi János: a PB is a „b/” változatot – mely szerint 11.335 e Ft a nagylóki átadan-
dó összeg - ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel a bizottsági javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

17/2009.(II.12.) számú határozat 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyal-
ta a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társu-
lás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyu előterjesztést. 
 
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és 
Kippkopp Óvoda közös fenntartásu intézményegysége – mint a 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás – 2009. évi költségve-
tését 
 
366.416 e Ft bevételi és 366.416 e Ft kiadási előirányzattal 

 
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 
184.493 e Ft-tal, a járulékait 58.111 e Ft-tal, a dologi előirányza-
tot 123.812 e Ft-tal jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

 
Nagylók Község Önkormányzatának a                               
tervezett hozzájárulását 

 
11.335 e Ft-ban  

Sárbogárd Városi Önkormányzat terve-
zett hozzájárulását 

 
123.297 e Ft-ban 

 
állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás el-
fogadott költségvetésének megfelelően a hozzájárulást az ön-
kormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse 
be. 
 
Felelős:  Tóth József polgármester 
Határidő:  2009. február 15. 
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a két település további zavartalan, 
korrekt  egyűttműködése érdekében javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a 
b/ változatot. Ez azt is jelenti, hogy a város költségvetésének a forráshiánya 1.337 e 
Ft-tal nő. 
 
Sinka Attila ismereti a PVVB javaslatát, mely szerint a bizottság az „A” változatot 
ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra. 
 
A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő b/ változat szerinti 
összegek elfogadását, pontosítva: 11.335 e Ft Nagylók hozzájárulása, 123.297 e Ft 
a  Sárbogárdi Önkormányzat hozzájárulása. A forráshiányunk: 1.337 e Ft-tal nő. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 14 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 
 

26/2009.(II.12.) Kth. sz. határozat 
 

A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete megtár-
gyalta a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyu előter-
jesztést. 
 
A képviselőtestület az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola és 
Kippkopp Óvoda közös fenntartásu intézményegysége – mint a 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás – 2009. évi költségve-
tését 
 
366.416 e Ft bevételi és 366.416 e Ft kiadási előirányzattal 

 
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 
184.493 e Ft-tal, a járulékait 58.111 e Ft-tal, a dologi előirányza-
tot 123.812 e Ft-tal jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

 
Nagylók Község Önkormányzatának a 
tervezett hozzájárulását 

 
11.335 e Ft-ban  

Sárbogárd Városi Önkormányzat terve-
zett hozzájárulását 

 
123.297 e Ft-ban 

 
a költségvetési forráshiányának 1.337 e Ft-os növekedésével 
állapitja meg. 
 
A képviselőtestület utasitja Sárbogárd Város polgármesterét, 
hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd 
Város Önkormányzat költségvetésébe épitse be. 
 
Határidő:  2009. február 17. 
Felelős:  polgármester 
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Tóth József nagylóki polgármester megköszöni a sárbogárdi képviselőtestület hoz-
záállását az alacsonyabb összegű hozzájárulásuk elfogadása kapcsán. További  
gyümölcsöző együttműködést kívánt. 
 

Az ülésen több napirend nem volt,  
Juhász János polgármester az együttes ülést 17.07 órakor bezárta. 

kmf. 
 
 
 
Juhász János     Dr. Krupa Rozália 
Sárbogárd város polgármestere   Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
Bódai Gábor      Rigó László 
sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesitő  sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesitő 
 
 
 
       A jegyzői állás betöltetlensége miatt: 
 
 
Tóth József      Durmicsné Kókai Katalin 
Nagylók község polgármestere   gazdálkodási ügyintéző 
 
 
       Takácsné Erdélyi Mária 
       nagylóki képviselő, jkv. hitelesitő 

 


