
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. február 8-án a Sár-
bogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együttes 
üléséről. 
 

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

Dr. Sükösd Tamás 
Novák-Kovács Zsolt 
Juhász János 
Nedoba Károly 
Nagy Tibor 
Érsek Enikő 
Tóth Béla 
Erős Ferenc 
Etelvári Zoltán 
Macsim András 

képviselő 
képviselő  

képviselő (10 fő) 
 Hantos község képviselőtestülete:  
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  

Fischer József 
Hangyál Csaba 
Suhaj Józsefné 
Zab Zsuzsanna Képviselő (4 fő) 

 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 

képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
Horgosi János 
Balogh Ágnes 

képviselő 
képviselő (7 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Dr. Krupa Rozália  Sárbogárd város jegyzője, Szenci György al-
jegyző-okmányiroda vezető, Gálné Papp Erika Nagylók-Hantos 
körjegyzőség körjegyzője, Boda Krisztina gazdasági osztályveze-
tő helyettes, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási előadó, Cso-
mós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lent: 

Horváth Ferencné ÁMK igazgatója, Háriné Németh Ilona ÁMK 
gazdaságvezető, A. Szabó Ferencné gazdaságvezető Központi 
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Szakács Benőné ESZI vezetője.  

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere  köszönti megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik az ülés-
teremben. Az együttes képviselőtestület ülését 1700 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesí-
tőnek javasolja Erős Ferenc és Érsek Enikő képviselőket, akik jelezték, hogy vállalják a fel-
adatot. 
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Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A kép-
viselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Ér-
sek Enikő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen 1 tar-
tózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Dr. Sükösd Tamás:  megkérdezi Nagy Tibort, az ÜJB elnökét, hogy valamennyi sárbogárdi 
képviselő részt vehet-e a munkában? 
 
Nagy Tibor:  a képviselőtestület hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
alapján jelzi és rögzíti, hogy 9 képviselő és a polgármester – összesen 10 fő, valamint az át-
ruházott bizottsági hatáskör miatt 4 külsős bizottsági tag a szervezési ügyintézőnél a vonat-
kozó jogszabályban előirt határidőre a vagyonnyilatkozatát leadta. Ferencz Kornél képviselő 
még nem adta le vagyonnyilatkozatát. A fentiekkel – egy fő kivételével – valamennyi érintett 
eleget tett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.   
 
Dr. Sükösd Tamás  megjegyzi, hogy Ferencz Kornél nincs jelen, így most nem jelent prob-
lémát a vagyonnyilatkozatának hiánya. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 10 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere  tisztelettel köszönti az együttes ülésen megje-
lenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel valamennyi – 
7 fő – képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horgosi Jánost, aki jelezte, 
hogy vállalja a feladatot. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfoga-
dását. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 
 
 
Fischer József  Hantos község polgármestere üdvözli az együttes ülés résztvevőit. Megálla-
pítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 4 képviselő jelen van.  Jegyző-
könyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csabát, aki jelezte, hogy vállalja a feladatot. Szava-
zásra 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 képviselőtestü-
let 4 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
Visszaadja a szót a sárbogárdi polgármesternek. 
 
 
N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi költségvetésének elfogadása.  

 Előadó: polgármester 
 
2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása.  
 Előadó: polgármester 
 
3.)  Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó:  polgármester 
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A három képviselőtestület  

rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

 1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézm ényfenntartó 
 Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása.  

  Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás  Sárbogárd város polgármestere: az írásos anyagot valamennyi képvise-
lő megkapta. Ettől eltérés nincs.  
A PVVB tárgyalta a témát, kéri a bizottság véleményének ismertetését. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 3 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 el-
fogadását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
25/2011.(II.08.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését 13.774 e Ft be-
vételi és 13.774 e Ft kiadási előirányzattal, 

a kiadási előirányzatból  
a személyi jellegű előirányzatot 

 
7.892 e Ft-tal 

                                   járulékait 2.063 e Ft-tal 
a dologi előirányzatot 3.719 e Ft-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 100 e Ft-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
321 eFt-ban 

Hantos Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
612 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
5.163 e Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2011. évi 
költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a je-
len határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be, valamint 
gondoskodjon a végrehajtásról, a bevételek érdekében a számlázás-
ról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Tóth József  Nagylók község polgármestere elmondja, hogy a feladatellátás kapcsán 2010-
hez képest némi többlet jelentkezik az átadandó pénzösszeget illetően. A tavalyi évhez ké-
pest a 0-17 éves korú gyerekek száma Nagylók tekintetében néhány fővel kevesebb. A be-
vétel ebből kifolyólag csökken, ill. a kiadás oldalán a bérek között 2010-2011. tekintetében 
minimális különbséget – pozitív irányban – lehet felfedezni. A dologi kiadások és a munka-
adót terhelő járulékok között megjelent 0.4 %-os un. felosztott pénzügyi igazgatási munka-
adót terhelő juttatás nevű tétel. Ez eddig nem volt a költségvetésben. Úgy gondolja, hogy 
mindezek együttes egyenlege okozza azt, hogy a 2011-es évben 321 e Ft-ot kell átadni Sár-
bogárd Város Önkormányzatának. 
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
Kéri a képviselők véleményét. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-
sát. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
4/2011.(II.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó  

Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését 13.774 e Ft be-
vételi és 13.774 e Ft kiadási előirányzattal, 

a kiadási előirányzatból  
a személyi jellegű előirányzatot 

 
7.892 e Ft-tal 

                                   járulékait 2.063 e Ft-tal 
a dologi előirányzatot 3.719 e Ft-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 100 e Ft-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
321 eFt-ban 

Hantos Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
612 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
5.163 e Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 



 5 

 
 
Fischer József  Hantos község polgármestere: az írásos anyagot a képviselőtestület tagjai 
megkapták, áttanulmányozhatták. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot válto-
zatlan formában elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.  
Kéri képviselőtársai véleményét. 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-
dását. 
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
12/2011.(II.08.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi költségvetésének elfogadásáról 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését 13.774 e Ft be-
vételi és 13.774 e Ft kiadási előirányzattal, 

a kiadási előirányzatból  
a személyi jellegű előirányzatot 

 
7.892 e Ft-tal 

                                   járulékait 2.063 e Ft-tal 
a dologi előirányzatot 3.719 e Ft-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 100 e Ft-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
321 eFt-ban 

Hantos Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
612 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
5.163 e Ft-ban 

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 
 

2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgá ltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfog adása.  

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere:  a képviselőtestület tagjai megkapták 
az előterjesztést és annak javított példányát is. A nagylóki Polgármester úr javaslatára kike-
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rült a szakfeladatból és a társulás költségvetéséből a Nagylókon gondozási szakfeladatot el-
látó közfoglalkoztatott személy bére és járuléka. Ez miatt került javításra a korábbi előterjesz-
tés.  
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági véleményt. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal a javított előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
Tóth József:  mielőtt a sárbogárdi képviselőtestület döntést hozna fontosnak tartja a nagylóki 
képviselőtestület véleményének ismertetését.   
 
Már a sárbogárdi polgármester is utalt rá, hogy a házi segitségnyujtásban a nagylóki ellátási 
területen a határozatlan időre kinevezett házigondozón túl még közfoglalkoztatott is végez 
házigondozási feladatot, amely eredetileg bekerült a költségvetésbe, de ezt a jelenlegi köz-
foglalkoztatási rendszer szerint nem célszerű itt szerepeltetni. Ha ezen túlmenően megnéz-
zük az előterjesztéshez csatolt táblázatot -- amely tartalmazza összesítve az egyes feladatel-
látások bevételi és kiadási oldalait, valamint ezeket összevontan és az egyenleget -- azt lát-
juk a javított táblázatban, hogy családsegítés 78 e Ft-ot igényel Nagylók részéről, nappali el-
látásban nem veszünk részt, házi segitségnyujtásban 1.212 e Ft többlet normatíva képződik, 
a jelzőrendszeres házi segitségnyujtásban szintén nem vesz részt Nagylók.  
 
A következő tétel a szociális étkeztetés. Itt az a kérésük, hogy az élelmiszer vásárlás után 
(amit Sárbogárd Önkormányzata megvásárol Nagylók Önkormányzatától) visszaigényelt 
ÁFA a bevételi oldalon kerüljön feltüntetésre és beépítésre a költségvetésbe. Ezt 
figyelembevéve képezzük az összesen Nagylók sort, amelyben az előttünk levő határozati 
javaslatban 900 e Ft átadandó összeg szerepel. Amennyiben az ÁFA összeget figyelembe 
vesszük és beépítjük, akkor ez a 900 e Ft forint - egészen pontosan 1.034 e Ft-ról van szó – 
0 Ft-ra redukálható.  
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a határozati javaslatban „Nagylók Község Önkor-
mányzatának tervezett hozzájárulását 900 e Ft-ban állapítsa meg” – helyett 0 Ft-ban állapít-
sa meg.  
 
Dr. Sükösd Tamás:  megkéri a Gazdasági osztályvezető helyettest, hogy a szakmai résszel 
kapcsolatban mondja el véleményét.  
 
Boda Krisztina:  az anyag elkészülte után számolta ki, hogy miután befizetünk ÁFA-t vissza 
is igényelhetünk és neki is ugyanúgy 1.034 e Ft-ra jött ki. Elvileg úgy véli, hogy jogos a 
nagylóki Polgármester úr kérése, ez az összeg Nagylókot illetné meg. 
 
Etelvári Zoltán:  elvileg igen, - és gyakorlatilag?  
 
Boda Krisztina:  gyakorlatilag vannak bizonyos feladatok, amiket nem számolunk fel, -  a 
közoktatásnál is. Készült egy táblázat a pénzügyi igazgatás költségeinek felosztásáról, de 
ezt az ülésen jelen levő miklósi ÁMK vezetője el tudná mondani… 
 
Tóth József:  véleménye szerint külön kell választani a két dolgot, mert nem biztos, hogy 
Hantost érdekli a Sárbogárd-Nagylók közoktatási intézményfenntartásnak az ügye.  
 
A bevétel és kiadás közötti ÁFA különbözet 1.770 e Ft, amit a város visszaigényel a megvá-
sárolt ebédek után. A befizetési kötelezettsége 736 e Ft, a kettő különbözete 1.034 e Ft. Ez a 
bevétel a szociális étkeztetésnél keletkezik. Ha nem lenne a nagylóki ellátottaknak az ebédje 
"megjáratva" Sárbogárdon keresztül, akkor nem lenne visszaigényelhetőség, befizetési köte-
lezettség, de különbözet sem. 
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Úgy gondolja, hogy az említett különbözet akár a bevételi, akár a kiadási oldalt nézzük fel-
tüntetésre kellene, hogy kerüljön vagy ebben a táblázatban, vagy a részletező oldalakon, de 
az egyenlegben is.   
 
Novák Kovács Zsolt: azt szeretné tudni, hogy ez éveken keresztül így volt, vagy csak most 
van így? 
 
Tóth József:  tulajdonképpen a metodikája évek óta így megy - már amennyire évekkel 
ezelőttről beszélhetünk. Leginkább azért volt jelentős 2010-ben ennek a két számnak az ér-
téke közötti különbözet, mert 2010-ben 49 főre emelkedett a szociális étkeztetettek száma 
Nagylókon. A közelmúltban, 2009-ben kezdték el a szociális étkeztetés lehetőségét tudatosí-
tani a lakosságban, a helyi szociális rendeletet módosítani és a kapcsolódó feladatokat meg-
oldani, ami kellett ahhoz, hogy ezt a feladatellátást kedvezőbbé tudták tenni a lakosság szá-
mára. Tehát 2010. volt az első év, amikor már teljes időtartamban szociális étkeztetés volt 
Nagylókon.   
Eddig nem foglalkoztak az ÁFA üggyel, de mivel most már elég jelentős befizetési kötele-
zettséget von maga után, muszáj róla beszélni.   
 
Dr. Krupa Rozália:  nem érti ezt az ügyet. Eddig is így működött, másrészt valóban nincse-
nek felszámolva olyan költségek, amelyeket fel lehetne számolni. Nemcsak az oktatási in-
tézménynél jelentkeznek költségek, hanem a szociális intézménynél is. Nem kell most a 
közoktatási társulást ide keverni. A Szociális Intézményfenntartó Társulásnál is vannak olyan 
feladatokat, amelyeket mi látunk el, nem Nagylók, és ezek a költségek sincsenek lebontva, 
de nincsenek lebontva még az intézménynél, a hivatalnál jelentkező költségek sem.  
 
Nedoba Károly  megjegyzi: „a Jóska mindig jól akar járni”. 
 
Tóth József: nem arról van szó, hogy ő, vagy Nagylók jól jár!  
Úgy gondolja, hogy az ÁFA összeg abszolút nem említhető együtt a társulással járó egyéb 
feladatok költségeivel, ill. a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkájával, amit ők ezen fel-
adatellátásban elvégeznek.  
 
Nagylókon is végeznek feladatokat, ami az ESZI-t, vagy a Gyermekjóléti Szolgálatot terhel-
né. (Pl. mondhatnák, hogy egy oldalt sem engednek lemásolni a nagylóki polgármesteri hiva-
talban, mert ennek a költsége elvileg benne van a Családsegítő, vagy az ESZI a költségve-
tésében. Tessék átmenni Sárbogárdra és ott lefénymásolni! Vagy: nem szedünk be egy fillért 
sem a lakostól, mert ez megint csak annak a feladatellátásnak a hatásköre, és ott van Sár-
bogárdon erre a létszám.)   
Nem gondolja, hogy az ÁFA témát össze kellene keverni azokkal a dolgokkal, amelyekről a 
Jegyző asszony említést tett. Azt meg nem is akarja felhozni példaként, hogy tagként szere-
pelnek egyéb más társulásban Hantossal, ahol ezeket fel sem említik. 
Olyannak tartja ezt az ügyet, mint ha azt mondanák, van itt egy normatíva, de azt nem akar-
ják figyelembevenni a bevételi oldalon.  
Hangsúlyozza: minél több az ellátotti létszám, annál jobban nő a két szám közötti különbö-
zet, a másik oldalon pedig Nagylók költségvetésében a befizetendő ÁFA arányosan növek-
szik. 2010-ben minden hónapban befizető pozícióban voltak.  
 
Dr. Krupa Rozália:  jelzi, hogy nem csak Nagylók esetében, hanem Hantosnál is ugyanez a 
helyzet az ÁFA-val kapcsolatban. Náluk 352.425 Ft az az összeg ami nincs figyelembevéve. 
Ha ilyen döntést hoz a képviselőtestület, akkor mindkét település irányában módosítani kell a 
határozati javaslatot. 
 
Nedoba Károly:  elhangzott, hogy semmiféle adminisztrációs költséget Sárbogárd Önkor-
mányzata nem számol fel a társulások vonatkozásában. Egyik oldalról igaza van Tóth úrnak, 
de úgy véli,  a másik oldallal abszolút nem foglalkozni, az a kölcsönös partnerség alapján 
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nem korrekt. Ha ez a pénz tényleg megilleti Nagylókot, akkor fizesse vissza Sárbogárd – ta-
valy is volt ilyen – ez rendben van. De gondolni kell arra is, amit a Jegyző asszony mondott: 
a Sárbogárdon felmerülő adminisztrációs költségek nincsenek továbbterhelve. Lehetne külön 
venni, de bizonyos értelemben nem célszerű.   
 
Tóth József:  csak ismételni tudja a már elmondottakat.  
Ez nem olyan jellegű bevétel, ami az adminisztrációs költséggel összekeverhető lenne. Min-
den egyes költség a feladatellátásoknál a költségvetésébe külön-külön be van építve. Igaz, 
hogy foglalkozni kell vele pluszban: a költségvetés tervezésekor, beszámolók készítésekor, 
stb. Ilyen alapon lehet akármennyi normatíva, mindent elvisz az adminisztrációs költség, 
mert az körvonalazódik: nem hogy visszajár, hanem nincs beszámítva ez a költség.  
 
Nem arról van szó, hogy vissza kellene adni, mert azt is mondhatnánk, hogy a 900 és az 
1034 e között még van 134 e Ft, de azt mondjuk, hogy attól tekintsünk el. Arra is gondolni 
kell, ha 70 szociális étkeztetett lesz akkor ez a különbség még nagyobb lesz. Nem azzal fo-
gunk előállni, hogy fizesse vissza Sárbogárd, hanem ne várjon el még hozzájárulást, holott 
ott van 1034 e Ft-ja, ami nem képződne Sárbogárd költségvetésében, ha nem lenne ez a 
szociális étkeztetés.  
Tovább gondolva a dolgot: tegyük fel azt mondja Nagylók, hogy nem foglalkozzunk a szociá-
lis étkeztetéssel, a társulás ugyanúgy megmarad, Sárbogárd is ugyanúgy hozzájut azokhoz 
a kiegészítő normatívákhoz, amelyek kizárólag a társulás megléte esetén tud igénybevenni 
és ez az 1034 e Ft nem képződik Sárbogárd költségvetésében, ami úgymond nem kerül be a 
társulás költségvetésébe, hanem teljesen külön van kezelve, - mindegy lesz ez a városnak? 
 
Juhász János:  nem érti ezt az egész ügyet. 
Akkor igényelhetünk vissza ÁFA-t, ha előtte kifizetjük az ebédet. Ha Nagylók nem főz, nem 
kell venni semmit tőlük, akkor nincs is kiadás és annak nincs is ÁFA tartalma, nem is lehet 
visszaigényelni.  
 
Tóth József:  Nagylók befizeti azt az ÁFÁ-t, amit Sárbogárd visszaigényel az államtól.  
 
Juhász János:  nem azt fizeti be Nagylók. 
 
Hangzavar. 
 
Tóth József:  nem lesz 1.770 e Ft visszaigényelt Áfa összeg, nem lesz 736 e Ft befizetési 
kötelezettség, amely összegek között képződik 1034 e Ft különbözet. Ez, ahogyan a Gazda-
sági osztályvezető helyettes mondta már, valóban egy plusz bevétel Sárbogárdnak a szociá-
lis étkeztetés feladatellátás keretén belül. 
 
Juhász János:  még ilyet nem hallott, hogy több ÁFÁ-t lehet visszaigényelni, mint amennyit  
kifizetünk. Nem érti ezt az ügyet. 
 
Dr. Sükösd Tamás:  Nagylók nyilván azt az ÁFÁ-t fizeti meg, ami ÁFÁ-s vételárat mi oda-
adunk neki. Abból befizető Nagylók és onnan leszünk utána mi visszaigénylők. Ez nem vitat-
ható véleménye szerint. Mind a kettőnek van logikus magyarázata. Ha jól értelmezte a Pol-
gármester úr javaslata az, hogy a 900 e Ft-os nagylóki önkormányzati hozzájárulás kérik tö-
rölni.   
 
Tóth József:  igen. 
 
Dr. Krupa Rozália:  kéri a Gazdasági osztályvezető helyettest, mondja el világosan, ha a mi 
esetünkben az ÁFA olyan, hogy többet igénylünk vissza, akkor Nagylók esetében miért 
nem? Tehát nála miért marad olyan ÁFA rész, amit neki kell költségként elszámolni és nem 
tudja visszaigényelni. Nagylók miért nem tudja visszaigényelni? Mi miért tudjuk visszaigé-
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nyelni? Nagylók miért van befizető pozicióban? A konyha kiadása nyilván mindig több, mert 
a rezsiköltség is megjelenik rajta. 
 
Boda Krisztina:  ÁFA törvény úgy szól, hogy miután mi általában befizető pozícióban va-
gyunk, ezután ha keletkezik kiadás, mi ezt visszaigényelhetjük. Most nem tudja konkrétan 
megmondani, hogy Nagylók… 
 
Dr. Krupa Rozália: ugyanaz. 
 
Juhász János:  biztos, hogy befizető pozícióban van Nagylók. 
 
Boda Krisztina: ami nálunk kiadás, Nagylóknál bevétel és az ÁFÁ-t  nekik be kell fizetni.  
 
Dr. Krupa Rozália:  de neki is van kiadása! Ő állítja elő az élelmet, azt meg visszaigényli és 
az a magasabb, amivel előállítja. 
 
Tóth József: 230 Ft körül van egy adag ebédnek a normája, amit az előállítására felhaszná-
lunk, ami után visszaigényeljük az ÁFÁ-t. Viszont 592 Ft-ért adjuk át Sárbogárdnak az ebé-
det. Az 592 nekünk bevétel, azután az áfát visszafizetjük. A 230 után visszaigényeljük ott ke-
letkezik egy lényegesen kisebb összeg. A kettő szám közötti különbség az, amit be kell, 
hogy fizessünk.  
Ő csak annyit szeretne – ahogyan a Polgármester úr az előbb megfogalmazta – hogy visz-
szakapja ez az összeget Nagylók. 
 
Nedoba Károly:  de miért fizet be többet, mint amit visszaigényel? 
 
Juhász János:  nem jól mondta Tóth úr.  
Több a befizetése, mint a visszaigénylése, egy jogcímen egyszer fizet be. 
 
Tóth József:  nem szeretné itt megoldatni a nagylóki költségvetésnek a problémáját. Tulaj-
donképpen az ÁFA kérdésről van szó. Beszéljünk még róla, vagy tud dönteni a testület? 
 
Dr. Sükösd Tamás:  beszélni kell róla, mert ha nem szavazunk, akkor nincs költségvetés! 
 
Etelvári Zoltán:  javasolja, hogy tárgyaljon ÁFA ügyben a két jegyző, a pénzügyi vezetők és 
„tiszta alku, jó barátság” elven mi is számoljunk fel mindent, amibe nekünk kerül. Akkor kide-
rül, hogy kinek mennyibe kerül ez a dolog – és esetleg az lesz a végeredmény, hogy 
Nagylók fizessen még 2-300 e Ft-ot, mert tavaly és tavalyelőtt is nagyvonalúak voltak a sár-
bogárdi képviselők.  
Nekünk Sárbogárd érdekeit kell képviselnünk, a nagylóki polgármesternek természetesen 
Nagylók érdekeit, de az nem lehet, hogy mindig Sárbogárd járjon rosszabbul. Össze kell 
számolni pontosan, hogy kinek mennyibe kerül ez a dolog. Ezt pedig a polgármesterek- 
jegyzők, pénzügyi osztályvezetők el tudják dönteni képviselők nélkül is.  
 
Hangzavar. 
 
Etelvári Zoltán:  … akkor péntek reggelig és majd megszavazzuk pénteken. 
 
Tóth József:  nem akar visszahivatkozni, de szeretné eloszlatni azt a tévhitet – amit a Képvi-
selő úr felvetett – nem volt nagyvonalú Sárbogárd Város Képviselőtestülete Nagylókkal 
szemben. Már csak azért sem, mert amit korábbi üléseken felvetett, azok is jogos kérések 
voltak. 
Kéri Képviselő urat is, hogy a döntésnek a megalapozottságát ne hárítsa el magáról, és azt 
is kéri, hogy mindkét település tárgyaljon a saját stábjával és nézzék át az egyes tételeket, 
akkor meglátjuk, hogy mennyire lehet beszélni nagyvonalúságról, ill. jogos költségekről. 
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Mennyire jogos olyanról beszélni, ami nem nagyvonalúság a kérdése. Nem azt mondaná, 
hogy igény, hanem azt, hogy ez már tényleg a jó viszonyon és az együttműködésen túlmutat. 
 
Nem nagyvonalúságról van szó, ha nem akarják megérteni: arra kér mindenkit, hogy mélyed-
jenek el a számokban és nézzék, meg honnan adódik ez az összeg, meg az az összeg. 
Megérti, hogy üljenek le a jegyző asszonyok, a gazdaságisok, meg a polgármesterek de ak-
kor sem tudunk mást mondani – természetesen ki lehet alakítani más véleményt is azt a tes-
tületek elé vinni. Ha ezt elfogadja a sárbogárdi képviselőtestület az akkor nagyon jó, ő nem 
akar senkit feleslegesen terhelni.   
 
Ismét hangsúlyozza, nem nagyvonalúságról van szó, hanem kőkeményen normatíva bevétel 
és azzal szembeni kiadás, feladatellátás stb. ügyekről. 
Visszautasítja, hogy egy évvel ezelőtt meg azelőtt is nagyvonalú lett volt Nagylókkal szem-
ben Sárbogárd. Akkor is csak azt kérték, amit a költségvetés, feladatellátás keretén belül 
kérhettek. Nem kértek 1 millió Ft kamatmentes hitelt Sárbogárdtól, sem pedig olyan jogtalan     
összeget ami Nagylókot azon feladatellátás keretén belül nem illeti meg jogosan. 
 
Dr. Krupa Rozália:  nem ehhez a témához tartozik szorosan, de azért elmondja, hogy nem a 
társulási megállapodás szerint történt az elszámolás. Amire Etelvári képviselő úr hivatkozik 
az bizony a 7. és 8. osztály normatíva és kiadások közötti pénzösszeg átadását jelentette 
Nagylók részére, - ami a társulási szerződés szerint nem tartozik bele.  
Tudomása szerint a polgármesteri szinten volt egyeztetés ÁFA ügyben, a jegyzők nem tár-
gyaltak.  
 
Tóth József:  ő csak visszautalt Etelvári képviselő úr hozzászólására, mely szerint a polgár-
mesterek- jegyzők- gazdasági vezetők egyeztessenek. 
 
Juhász János:  a 3.) napirendi pontunk ugyanezen társulás 2010. évi költségvetésének mó-
dosítása. A határozati javaslatban szerepel, hogy Nagylók hozzájárulása 677 e Ft. Az emel-
kedés 223 e Ft lenne ha 900 e Ft-tal kellene ez évben hozzájárulniuk. Sárbogárd hozzájáru-
lása 20.678 e Ft-ra módosul 19.615 e Ft helyett, ha elfogadjuk. A 2010. évi 20.678 eFt he-
lyett 2011-re 28.412 e Ft a sárbogárdi tervezett hozzájárulás. Ha az arányokat nézzük, ha a 
677 nem emelkedik 900-ra, hanem lenullázódik, akkor a mi hozzájárulásunk 28.412 eFt he-
lyett, 29.312 e Ft-ra emelkedik. Ez sem egy egyszerű egyenleg. 
Az egyik fél nyer az eddigiekhez képest - most még nem lehet tudni, hogy jogosan-e – 677 e 
Ft-ot a másik meg bukik 900 e Ft-ot.  
 
Dr. Sükösd Tamás:  a gazdasági osztályvezető-helyettes és a Jegyző asszony ajánlásának 
tükrében sok választása nincs a határozati javaslatot illetően, miután az hangzott el, hogy az 
ÁFA törvény alapján jogszerű a felvetés. Viszont az mellett semmiképpen nem mehetünk el, 
hogy valóban vizsgálni szükséges minden költségkihatást, mert abban meg Juhász képvise-
lő úrnak van igaza, hogy a 3.) napirendnél látható meredek változás a város költségvetés-
ének nem használ. 
 
Szakács Ben őné:  arról volt szó, hogy 200 Ft körül van a nyersanyagnorma, ehhez jön a re-
zsiköltség. Az ÁFA érinti a visszaigényelt rezsiköltséget is, vagy csak a nyersanyagnormát?  
 
Juhász János:  mindkettőt érinti az ÁFA. 
 
Szakács Ben őné:  tehát a rezsit is érinti.  
 
Boda Krisztina:  az ÁFÁ-t visszaigényelheti. 
 
Szakács Ben őné:  igényli, vagy igényelheti? 
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Boda Krisztina:  igényli. 
 
Szakács Ben őné:  ez tartalmazza azt az összeget, amiről az előbb szó volt, a különbséget. 
 
Boda Krisztina:  más kérdés Nagylók ÁFA igénylése, bevallása, befizetése és Sárbogárd 
ÁFA igénylése, bevallása. Most nem tudja megmondani pontosan az összegeket. Az ÁFA 
igénylés nagyon sok minden mást is tartalmaz, nem külön igénylünk a konyhával kapcsolat-
ban.  
 
Tóth József:  ő már nem szeretne tovább az ÁFÁ üggyel foglalkozni, de még pár szót szól. 
Az előbb Juhász képviselő úr említette, a múlt testületi ülésen is elhangzott, úgy gondolja 
nem szabad egyenes arányban hasonlítani a két településnek a valamiféle számok közötti 
arányát, hogy most miért csökken Nagylóknak a hozzájárulása akkor, amikor Sárbogárd 
hozzájárulása meg nő. Ha megnézzük a 677 e Ft átadandó összeget a 2010. év vonatkozá-
sában az 1.242 e Ft-ra vonatkozott. Nem feltételezi, hogy Sárbogárd nem tesz meg mindent 
annak érdekében, hogy a költségei csökkenjenek.  A 677 eFt ahogyan az előterjesztésben is 
le van írva abból fakad, hogy egy évvel ezelőtt elfogadtuk a 2010. évi költségvetést, és akkor 
ez a 677 e Ft 1.242 e Ft-tal volt szerepeltetve. Ha nem emelkedett volna a házi gondozottak 
létszáma amikor a feladatellátó létszáma nem emelkedett, akkor egyértelmű, hogy az át-
adandó pénzösszegnek a csökkenésének kellett bekövetkezzen, hisz a dolgozóknak a ka-
pacitása is maximálisan ki lett használva, sőt még közfoglalkoztatottakat is beállítottak. Ad-
dig, amíg a bevételt növeltük, a kiadás azzal nem emelkedett egyenes arányban, úgy tudtuk 
az 1.242 e Ft-ot majdnem a felére lecsökkenteni. Bizonyos célokat kitűztünk annak érdeké-
ben – mint ahogyan a szociális étkeztetés is volt – növeljük az étkeztetettek számát, mert 
mindenkinek jó és nem mellékesen a költségvetésnek is. Úgy gondolja, hogy nem igazán le-
het összehasonlítani, hogy Sárbogárdon lakik kb. 13 ezer ember, Nagylókon meg 1111, ak-
kor Sárbogárdnak a két szám közötti szorzatával kell egyértelműen csak beszorozni a 
nagylóki átadandó pénzösszeget és akkor megkapjuk Sárbogárd hozzájárulását.  
 
Juhász János:  ő arányokról nem beszélt! 
 
Hangzavar. 
 
Tóth József:  amíg Nagylóknál csökken a hozzájárulás, addig Sárbogárdnál növekszik. Ez-
zel tudja indokolni, ami a gyakorlatban már bekövetkezett. Elég sok feladatot adtunk az ESZI  
vezetőjének, annak érdekében, hogy törekedjünk annak elérésére, hogy 1 gondozónak leg-
alább 9 gondozottja legyen és ha esetleg emelkedik a gondozhatóknak a száma, akkor állít-
sunk be közfoglalkoztatottat, ez be is következett.  
 
Etelvári Zoltán:  megkérdezi arról van szó, ami anyagot Nagylók megvásárol és amit mi 
megveszünk tőlük a kettő különbözetéről, vagy az egészről beszélünk? 
 
Juhász János:  …minden féle költségét ami az előállítása során felmerül azt rezsiként fel-
számolja és magasabbért…  
 
Etelvári Zoltán:  mi megvesszük 1.200 e Ft-ért és a 200 e Ft utáni Áfát kell fizetni. Így van 
számolva? 
 
Tóth József:  Sárbogárd amit megvásárol Nagylóktól ott költsége képződik, cca. 1.770 e Ft 
Áfá-t igényel vissza és ezzel szemben 736 e Ft befizetendő ÁFA-ja keletkezik. A két ár kö-
zötti különbözet. Ebből adódóan 1034 e Ft ÁFA bevétele származik Sárbogárdnak. Termé-
szetesen nem annyiért adja el Sárbogárd az ebédet, amennyiért megveszi, annak amit bevé-
telként kap Sárbogárd a nagylóki ellátottak után azt pedig a térítési díj, ill. az állami normatí-
vából tevődik össze.  
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Dr. Sükösd Tamás:  módosító javaslatot terjeszt elő, a nagylóki 900 e Ft-os hozzájárulás 
csökkenne le 0 Ft-ra, ill. a hantosi 676 e Ft-os hozzájárulás lecsökken 324 e Ft-ra. 
Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy a képviselőtestület utasítja a 
polgármestert a társulási megállapodás költségoldalának a teljes felülvizsgálatára és ennek 
a kezdeményezésére. 
 
Nedoba Károly:  így már kezelhető a probléma. 
 
Juhász János:  elfogadhatónak tartja a javaslatot. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
26/2011.(II.08.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetés-
ének elfogadása”  című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését 
102.624 eFt bevételi és 102.624 eFt kiadási előirányzattal, 

a kiadási előirányzatból  
a személyi jellegű előirányzatot 

 
32.916 eFt-tal 

                                    járulékát 8.475 eFt-tal 
a dologi előirányzatot 61.153 eFt-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 80 eFt-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Hantos Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
324 eFt-ban 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
0 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
28.412 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költség-
vetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen ha-
tározat 1.sz. mellékletének megfelelően építse be. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert a társulási megállapodás 
költségoldalának a teljes felülvizsgálatára és ennek a kezdeménye-
zésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere szavazásra teszi fel a sárbogárdi Polgármester 
úr által javasoltak szerint a határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
5/2011.(II.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetés-
ének elfogadása”  című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését 
102.624 eFt bevételi és 102.624 eFt kiadási előirányzattal, 

a kiadási előirányzatból  
a személyi jellegű előirányzatot 

 
32.916 eFt-tal 

                                    járulékát 8.475 eFt-tal 
a dologi előirányzatot 61.153 eFt-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 80 eFt-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Hantos Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
324 eFt-ban 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
0 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
28.412 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József Hantos község polgármestere  szavazásra teszi fel Dr. Sükösd Tamás sár-
bogárdi polgármester által ismertetett módosítással az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
13/2011.(II.08.) számú határozata 

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás  

2011. évi költségvetésének elfogadásáról 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
elfogadása”  című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését 
102.624 eFt bevételi és 102.624 eFt kiadási előirányzattal, 

a kiadási előirányzatból   
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a személyi jellegű előirányzatot 32.916 eFt-tal 
                                    járulékát 8.475 eFt-tal 
a dologi előirányzatot 61.153 eFt-tal 
a felhalmozási kiadás előirányzatot 80 eFt-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

Hantos Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
324 eFt-ban 

Nagylók Község Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
0 eFt-ban 

Sárbogárd Város Önkormányzatának 
tervezett hozzájárulását 

 
28.412 eFt-ban 

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 

 
3.)  Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szoci ális Alapszolgáltatá-

si Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvet ésének módosí-
tása. 

  Előadó:  polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás:  az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. A megküldött 
anyaghoz képest változás nem történt. Lehet látni a házi segitségnyujtásnál a lemondások 
alapján történő változásokat,  ill. a szociális étkezésnél Sárbogárd, ill. Nagylók esetében is a 
pótlólagosan jelentkezett igényeket.  
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottság véleményének ismertetését. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

27/2011.(II.08.) Kth. sz. határozata 
 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének 
módosítása”  c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 100.113 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

 személyi kiadás 30.991 eFt 
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járulék 8.050 eFt 
dologi kiadás 60.852 eFt 

 
Kiadás 

felhalmozási kiadás 220 eFt 
 

saját bevétel 30.427 eFt 
támogatás 69.686 eFt 
- normatíva 47.892 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 677 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 

 
 
 
Bevétel 

- Sárbogárd Önk. hozzájár. 20.678 eFt 
 

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

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere:  az előterjesztéshez kapcsolódó határozati 
javaslatot változatlan formában elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
6/2011.(II.08.) számú határozata 

 
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének 
módosítása”  c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 100.113 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

személyi kiadás 30.991 eFt 
járulék 8.050 eFt 
dologi kiadás 60.852 eFt 

 
 
Kiadás 

felhalmozási kiadás 220 eFt 
 

saját bevétel 30.427 eFt 
támogatás 69.686 eFt 
- normatíva 47.892 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 677 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 

 
 
 
Bevétel 

- Sárbogárd Önk. hozzájár. 20.678 eFt 
 

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

Fischer József Hantos község polgármestere:  szavazásra teszi fel – változatlan formában 
– az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
14/2011. (II.08.) számú határozata 

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének 
módosítása”  c. előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 100.113 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

személyi kiadás 30.991 eFt 
járulék 8.050 eFt 
dologi kiadás 60.852 eFt 

 
 
Kiadás 

felhalmozási kiadás 220 eFt 
 

saját bevétel 30.427 eFt 
támogatás 69.686 eFt 
- normatíva 47.892 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 677 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 

 
 
 
Bevétel 

- Sárbogárd Önk. hozzájár. 20.678 eFt 
 

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

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere:  a három település részvételével ösz-
szehívott együttes ülés valamennyi napirendet letárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtestü-
let munkáját.  
A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a két települést érintő -  
Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos - napirendeket. 

 
A hantosi képviselőtestület tagjai 1751 órakor 

elhagyták az üléstermet. 
 

kmf. 
 
Dr. Sükösd Tamás       Szenci György  
Sárbogárd város polgármestere    a jegyző helyettesítését ellátó 
        aljegyző 
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Erős Ferenc       Érsek Enikő  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József       Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere    Hantos-Nagylók körjegyzője 
 
 
        Horgosi János 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Fischer József      Gálné Papp Erika 
Hantos község polgármestere    Hantos-Nagylók körjegyzője 
 
 
        Hangyál Csaba 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 


