
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 5-én a 
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott 
együttes üléséről. 
 

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

Dr. Sükösd Tamás 
Novák Kovács Zsolt 
Érsek Enikő 
Nagy Tibor  
Tóth Béla 
Erős Ferenc 
Etelvári Zoltán 
Macsim András 

képviselő  
képviselő(8 fő)     

    
 Hantos község képviselőtestülete:  
  Fischer József polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  

Suhaj Józsefné 
Hangyál Csaba 
Zab Zsuzsanna 
 

képviselő (4 fő) 

 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Viniczai Mária 
Horgosi János 

képviselő 
képviselő (4 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, Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető. 
 

 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán és Tóth Béla képviselőket. Szavazásra teszi 
fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 
igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Tóth Béla 
jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend elfogadását  
 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő 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 4 
képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Arany Zsolt 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 napirendet. A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) 
szavazattal a meghívóban szereplő 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. 
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 napirendet. A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) 
szavazattal a meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 

 
 
N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása  

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

Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 
módosítása 

 Előadó: polgármester 
 
 

A három képviselőtestület 
rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 
1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 
módosítása 

 Előadó: polgármester 
 

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: ebben az anyagban lehet látni, hogy a 
négyhavi bérkompenzáció, ami megjelenik és végigvonul ezen az előterjesztésen. A 
napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
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Tóth Béla elmondja, hogy az ülést megelőzően tárgyalta a témát a PVVB és 4 igen 
(egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja  
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel van-e 
képviselőtársaim részéről? 
 
A napirendhez a sárbogárdi képviselők nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
115/2012.(VI.05.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 13.358 e Ft 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.267 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.152 eFt 
- dologi kiadás 2.939 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 13.358 eFt 
- Normatíva 8.071 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított 
költségvetését Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe az 1. számú mellékletnek 
megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős polgármester 
 
 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: az írásos előterjesztésből kitűnik, hogy mi 
miatt kell módosítani a költségvetést. A nagylóki hozzájárulást számszakilag, összegszerűen 
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nem érinti a módosítás, a határozati javaslatot elfogadásra ajánlom. Kérdése, észrevétele van-
e képviselőtársaimnak? 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

72/2012.(VI.05.) számú határozata 
 

 Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében „ a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása”  
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetés módosítását 13.358 e Ft kiadási és bevételi 
előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.267 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.152 eFt 
- dologi kiadás 2.939 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 13.358 eFt 
- Normatíva 8.071 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Tóth József polgármester 

 
 
 
Fischer József Hantos község polgármestere: ugyanezt a napirendi pontot tárgyalja a 
hantosi képviselőtestület is. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlom a 
képviselőtestületnek. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
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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 
63/2012.(VI.05.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetés módosítását 13.358 e Ft kiadási és bevételi 
előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
 

Kiadás: 
- személyi kiadás 8.267 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.152 eFt 
- dologi kiadás 2.939 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 13.358 eFt 
- Normatíva 8.071 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Fischer József polgármester 

 
 

2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 
módosítása  

 Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: a bérkompenzáció végigvonulása itt is látszik, illetve némi dologi 
kiadásban és saját bevételben van eltérés. 
A napirenddel kapcsolatban kéri a PVVB véleményének ismertetését. 
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Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel van-e 
képviselőtársaim részéről? 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

116/2012.(VI.05.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 103.275 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 31.978 eFt 
- járulék 8.374 eFt 
- dologi kiadás 62.691 eFt 
- felhalmozási kiadás 232 eFt 
 
Bevétel: 
Saját bevétel 33.866 eFt 
Támogatás 69.814 eFt 
- Normatíva 43.541 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 25.979 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő 
szolgálat módosított költségvetését a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat költségvetésébe, 
valamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, a nappali ellátás módosított költségvetését az 
Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe az 1. számú 
mellékletnek megfelelően építse be. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős polgármester 
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Tóth József: az előterjesztésben részletesen ki van mutatva, hogy mi az oka annak, hogy 
módosítani kell az ESZI idei költségvetését. Elfogadásra javaslom a határozati javaslatot. 
Kérdés, észrevétel van-e képviselőtársaim részéről a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel. 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
73/2012. (VI.05.) számú határozata 

 
a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 
módosításáról 

 
Nagylók Község képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
„a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetés módosítását 103.275 eFt kiadási és 
bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 31.978 eFt 
- járulék 8.374 eFt 
- dologi kiadás 62.691 eFt 
- felhalmozási kiadás 232 eFt 
 
Bevétel: 
Saját bevétel 33.866 eFt 
Támogatás 69.814 eFt 
- Normatíva 43.541 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 25.979 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Tóth József polgármester 
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Fischer József: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Hozzáfűznivalóm nincs az írásos 
anyaghoz. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlom. Képviselőtársaimnak van-e kérdése, 
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
A hantosi képviselők 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 

64/2012. (VI.05.) számú határozata 
 

a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 

módosításáról 
 

Hantos Község képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében „ 
a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetés módosítását 103.275 eFt kiadási és 
bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 31.978 eFt 
- járulék 8.374 eFt 
- dologi kiadás 62.691 eFt 
- felhalmozási kiadás 232 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel 33.866 eFt 
Támogatás 69.814 eFt 
- Normatíva 43.541 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 25.979 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Fischer József polgármester 
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Dr. Sükösd Tamás: mindegyik képviselőtestület tudja, hogy az intézményvezetői pályázat 
újra kiírásra kerül és erről döntést kell hoznia a testületeknek. Az a sajnálatos helyzet állt elő, 
hogy a közlönykiadónak 50 nap nem volt elég arra, hogy az írásos anyag alapján 
megjelentessék a pályázatot. Miután intézményvezetői állásról van szó, elkerülhetetlen a 
megjelentetés és ezért kell újra döntést hozni. A csúszás miatt csak tanévközben lesz 
betölthető a státusz. 
 
Dr. Sükösd Tamás köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd 
és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a két települést érintő - Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos - napirendet. 
 

 
A hantosi képviselőtestület tagjai 1743 órakor 

elhagyták az üléstermet. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita  
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
Tóth Béla        Etelvári Zoltán  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József        Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Hantos- Nagylók körjegyzője 
 
 
 
        Arany Zsolt 
        képviselő, jkv. hitelesítő  
 
 
 
Fischer József       Gálné Papp Erika  
Hantos község polgármestere     Hantos- Nagylók körjegyzője 
 
 
 
        Hangyál Csaba 
        képviselő, jkv. hitelesítő 


