
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. 
február 7-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében 
megtartott együttes üléséről. 
 

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

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

  Juhász János képviselő (9 fő) 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Viniczai Mária 
Horgosi János 
Takácsné Erdélyi Mária 

képviselő  
képviselő (5fő) 

 
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. 
 

Média: Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 9 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Az ülést 1748 órakor megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Béla és Etelvári Zoltán képviselőket.  
Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel 
Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen 
(egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület 
9 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 

 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 

 
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horgosi János képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képviselőtestület 4 igen 1 tartózkodó szavazattal a 
javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület 
4 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: polgármester 
 
2.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2012. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

1.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulás 2011. évi 
költségvetésének módosítása 

   Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: mindenképpen örömteli és a bevétel növekedésnél látható a TÁMOP-os 
pályázatnak 2011-ben kiutalt összege. Nyilván kiadásnövekedést is látunk mellette. 
Személyes véleményem, hogy ez az intézményünk jól működik, és elég jól kihasználja a 
társulás adta előnyöket és minden egyéb pályázati forrás bevonására is erősen törekszenek. 
A napirendi pontot a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
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? 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 

 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

22/2012.(II.07.) Kth. sz. határozata 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés módosítása című 
előterjesztést megtárgyalta. 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 382.558 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 

- személyi kiadás 187.335 eFt 
- járulék 48.574 eFt 
- dologi kiadás 146.349 eFt 
- felhalmozási kiadás 300 eFt 

Bevétel: 
Saját bevétel: 28.713 eFt 
Támogatás 350.419 eFt 
- normatíva 178.008 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 17.410 eFt 
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- Sárbogárd Önk. hozzájár. 155.001 eFt 
Pénzmaradvány 3.426 eFt 

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

 
 
Tóth József: az előterjesztésben le van írva, hogy mi az, ami indokolta az elmúlt év 
költségvetésének módosítását. Bevételi oldalon plussz bevétel, kiadási oldalon annak 
megfelelően többlet kiadás jelentkezett. Településünk hozzájárulása nem változott. 
Elfogadásra javaslom az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Képviselőtársaimat 
kérdezem, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

5/2012.(II.07.) számú határozata 
Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. 

évi költségvetés módosításáról 
 

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés módosítása című 
előterjesztést megtárgyalta. 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 382.558 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 

- személyi kiadás 187.335 eFt 
- járulék 48.574 eFt 
- dologi kiadás 146.349 eFt 
- felhalmozási kiadás 300 eFt 

Bevétel: 
Saját bevétel: 28.713 eFt 
Támogatás 350.419 eFt 
- normatíva 178.008 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 17.410 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 155.001 eFt 
Pénzmaradvány 3.426 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth József polgármester 
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2.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetésének elfogadása 

   Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: a sárbogárdi költségvetés I. fordulójánál is látszott, hogy a sárbogárdi 
intézményben szeptembertől az étkeztetés vonatkozásában 4%-os díjemeléssel számolunk, 
amit az infláció mértékének megfelelően már a szolgáltató előre jelezett. Illetve a dologi 
kiadásoknál szintén az inflációnak megfelelő 4,2%-os növekedéssel számolunk. Remélem, 
hogy ezeket tudjuk is tartani, illetve dologi kiadások vonatkozásában lehet az az örömteli hír, 
mint ahogy az a sárbogárdi költségvetés tárgyalásakor is elhangzott, hogy nyilván a 
sárbogárdi intézmény fűtéskorszerűsítésének pozitív hatásait észlelni fogjuk. Illetve - ez 
leginkább Nagylókra tartozik, de feltétlenül szükséges megemlíteni, miután a határozati 
javaslatban látszik - a sárbogárdi költségvetés I. fordulójánál azt szögeztük le, hogy nem 
tervezünk a közalkalmazottak vonatkozásában étkezési hozzájárulást. Ezt az egységesség 
kedvéért Nagylók sem tervezi, egy más technikai megoldással, nyilván saját forrásból kívánja 
juttatásban részesíteni a közalkalmazottakat. 
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
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? 
 
A napirendhez nem volt hozzászólás. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
23/2012.(II.07.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselő-testület megtárgyalta a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása 
tárgyú előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését 
 
363.528 eFt bevételi és kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 172.860 eF-
tal, szociális hozzájárulási adót 46.262 eFt-tal, a dologi előirányzatot 
144.406 eFt-tal,  
 
a bevételi előirányzatból a saját bevételt 27.079 eFt-tal, a normatívát 
149.015 eFt-tal, a kiegészítő normatívát 12.608 eFt-tal jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz  
Nagylók Község Önkormányzatának a tervezett hozzájárulását 19.639 
eFt-ban,  
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 155.187 
eFt-ban 
állapítja meg. 
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A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a személyi jellegű 
előirányzat a nagylóki tagintézmény alkalmazottai részére 1.325 
eFt jutalom előirányzatot, és annak vonzataként 359 eFt szociális 
hozzájárulási adót is tartalmaz, fedezete a Nagylók Község 
Önkormányzatának hozzájárulása. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését a ÁMK 
Sárszentmiklósi Általános Iskola költségvetésébe a jelen határozatnak 
megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Tóth József: ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban bővebben szeretnék szólni. 
Tulajdonképpen jobbára inkább a képviselőtársakhoz szólnék, mivel az együttes ülést 
megelőzően nálunk nincs bizottsági ülés, nem nagyon tudtunk erről a napirendi pontról 
tanácskozni. Nem volt most sem olyan lehetőség, hogy ezt átbeszéltük volna, de mivel a 
határozatban szerepel ennek anyagi vonzata, mindenképpen kell, hogy beszéljünk róla, mert 
ez valahol beépítésre kerül az önkormányzatunk költségvetésébe, illetve már most ezzel a 
döntéssel valamilyen szinten kötelezettséget vállalunk ennek a teherviselését illetően.  
Ha megnézzük a tavalyi évi költségvetés módosítását, látható hogy a bevételi 
előirányzatoknál Nagylók önkormányzatának hozzájárulása 17.410 eFt. A 2012. évre 
tervezett önkormányzati hozzájárulás 19,6 millió forint. Ha egy picit jobban belemélyedünk a 
számok világába, azt láthatjuk, hogy a tavalyi évhez képest az óvoda 800 eFt 
többlettámogatást, illetve egyenlegében 800 eFt több bevételt jelez. Ugyanakkor az iskola 
több mint 5 millió forint többlet kiadást eredményez önkormányzatunknak. Ezt próbáltuk 
fejtegetni, hogy vajon miből fakadhat, vélhetően valamilyen szinten a gyereklétszám 
csökkenés, illetve ÁFA emelés, stb. vonzata, de egy jókora része az a bizonyos előbb említett 
étkezési hozzájárulás összege, amely járulékkal együtt kb. 1,6 millió forint. A költségvetési 
koncepció tárgyalásakor úgy egyeztünk meg, hogy ezt az önkormányzat vállalja és beszéltünk 
arról a sárbogárdi vezetéssel, hogy hogyan tudjuk megtalálni ennek a módját, hogy azonos 
munkáltatón belül ne legyen probléma ennek a juttatását illetően. Összességében 19.639 eFt 
önkormányzati hozzájárulást igényel, ami ha egy kicsit továbblépünk a nagylóki 
önkormányzat költségvetését illetően, akkor a korábban már beindított folyószámlahitel 
keretünket ki fogja meríteni. Ennek tudatában szavazunk most. Elfogadásra ajánlom a 
határozati javaslatot. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

6/2012.(II.07.) számú határozata 
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

2012. évi költségvetéséről 
 

A képviselő-testület megtárgyalta a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása 
tárgyú előterjesztést. 
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A képviselő-testület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését 
 
363.528 eFt bevételi és kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 172.860 eF-
tal szociális hozzájárulási adóját  46.262 eFt-tal, a dologi előirányzatot 
144.406 eFt-tal,  
 
a bevételi előirányzatból a saját bevételt 27.079 eFt-tal, a normatívát 
149.015 eFt-tal, a kiegészítő normatívát 12.608 eFt-tal jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület  a személyi jellegű előirányzaton belül  a 
nagylóki tagintézmény alkalmazottai részére 1.325 eFt jutalom 
előirányzatot, és annak vonzataként 359 eFt szociális hozzájárulási 
adót  jóváhagyja, melynek fedezete a Nagylók Község 
Önkormányzatának hozzájárulása. 
 
A feladatellátáshoz  
-Nagylók Község Önkormányzatának a tervezett hozzájárulását 19.639 
eFt-ban,  
-Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 155.187 
eFt-ban 
állapítja meg. 

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

 
 
Dr. Sükösd Tamás megállapítja: a két képviselőtestület a napirend anyagát megtárgyalta, 
megköszönve a munkát, az együttes ülést 1758 órakor bezárta. 

 
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 
 
 
        Horgosi János 
        képviselő, jkv. hitelesítő 


