
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. 
április 10-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 
Nedoba Károly képviselő (8 fő) 

    
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
 

képviselő (4 fő)  
 

 
Állandó meghívottak: 
 

Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője Gálné Papp 
Erika Nagylók-Hantos körjegyzője, Boda Krisztina gazdasági 
osztályvezető-helyettes, 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 8 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Az ülést 1746 órakor megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Béla és Etelvári Zoltán képviselőket.  
Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel 
Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen 
(egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A képviselőtestület 8 
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 4 képviselő jelen van. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Ramóna képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képviselőtestület 3 igen 1 tartózkodó szavazattal a 
javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont 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 költségvetése végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása  

 Előadó: polgármester 
 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására. 
 
 

1.) Sárbogárd- Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása  

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere: elmondja, hogy az intézményfenntartó 
társulás elég jól működik. Nem tudja megérteni a Hoffman Rózsa-féle koncepciót, de 
igyekszik. Úgy gondolja, hogy ennek különösen van létjogosultsága, mert csak az alsós 
tanulókra vonatkozóan hallotta, hogy vissza kell vinni az oktatást a kistelepülésekre. Azt 
gondolja, hogy ez ezen a nyomvonalon fog tudni továbbhaladni. Ebben a tekintetben most is 
egészen jól tudunk ebben a dologban funkcionálni. 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 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

67/2012.(IV.10.) Kth. sz. határozata 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
361.708 e Ft teljesített bevétellel és 361.436 e Ft teljesített kiadással, 
272 eFt pénzkészlettel, valamint 1.829 eFt pénzmaradvánnyal fogadja 
el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre Nagylók 
Község Önkormányzat részéről 15.729 e Ft hozzájárulást állapít meg. 
A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község 
Önkormányzata részére az 1.376 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről 
gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi 
pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulástól igényelje az elszámolásból adódó 215 
eFt különbözetet. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város 
Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően 
építse be. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: elhangzott, hogy az elmúlt évi Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás zárszámadását tárgyaljuk. Az előterjesztésben látható, hogy a 
településnek itt is jár vissza pénz. Amit az előbb Dr. Sükösd Tamás polgármester úr 
elmondott, a kistérségi ülésen többször az országgyűlési képviselő úr próbálta a közoktatási 
államtitkár asszony iránymutatásait megvédeni, de nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan lehet 
a kistelepülésekre csak az alsó négy osztályt visszavinni, vagy egyáltalán ott tartani. Nem is 
nagyon akarok szakmai érvelésekbe belefolyni, de az a meglátásom - nem kell messzire 
menni, maradjunk a Sárbogárdi Kistérségen belül - van már rá példa, 1-2 olyan település, ahol 
ha ment a felső tagozat, akkor rövid időn belül ment utána az alsó tagozat is. Bár van az 
ellenpéldára is eset más településeken Fejér megyében. Nagyon szeretnénk mi is, hogy ha ezt 
a hat osztály be tudnánk ott helyben „betonozni”, vagy tudnánk stabilizálni az állapotát, de az 
teljesen mindegy ki lesz a fenntartó, gyerek nélkül nehéz lesz fenntartani az iskolát. Márpedig 
elég sok tényező befolyásolja azt, hogy ott most helyben maradjon az a gyerek, vagy pedig 
elinduljon és kezdjen el vándorolni. Bízunk benne, hogy nem marad Nagylók iskola nélkül. 
Kíváncsian várom, hogy hogyan fog alakulni a törvények szerint az iskolák fenntartása. 
Bízunk benne, hogy ennek is meg fogunk tudni felelni. 
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 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

48/2012.(IV.10) számú határozata 
 

Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi költségvetése végrehajtásáról 

 
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárbogárd - 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
361.708 e Ft teljesített bevétellel és 361.436 e Ft teljesített kiadással, 
272 eFt pénzkészlettel, valamint 1.829 eFt pénzmaradvánnyal fogadja 
el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
- személyi jellegű 183.048 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 46.995 e Ft 
- dologi jellegű 129.763 e Ft 
- felhalmozási jellegű 288 e Ft 
- pénzkészlet 272 e Ft 
-függő, átfutó kiadások 1 342 e Ft 
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A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre Nagylók 
Község Önkormányzat részéről 15.729 e Ft hozzájárulást állapít meg. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete   
- Nagylók Község Önkormányzata által a 2011. évben teljesített 

17.410 .000 Ft bevételből  Nagylók Község Önkormányzata részére a 
1.376.000 -Ft visszatérítéséről gondoskodik a Sárbogárd Város 
Önkormányzata 2011. évi  pénzmaradványa terhére. 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Polgármestere a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól a 215.000 
Ft kiegészítő normatíva  különbözetét megigényli. 
 
A Képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket 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 1755 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 
 
 
        Viniczai Ramóna 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 


