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(hangrögzítéssel) 
 

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. 
március 28-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
megtartott együttes üléséről. 
 

 

 
Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 

Dr. Sükösd Tamás polgármester 
Novák Kovács Zsolt alpolgármester 
Juhász János képviselő 
Nagy Tibor  képviselő 
Nedoba Károly képviselő 
Etelvári Zoltán képviselő (6 fő) 

 
Nagylók község képviselőtestülete: 

Tóth József polgármester 
Arany Zsolt alpolgármester 
Viniczai Mária képviselő 
Balogh Ágnes képviselő 
Horgosi János  képviselő (5 fő) 

 
Állandó meghívottak: Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője, Gálné 

Papp Erika Nagylók-Hantos jegyzője, 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 6 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Az ülést 1800 órakor megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán képviselőt és Novák Kovács 
Zsolt alpolgármestert.  

Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.  

Szavazásra teszi fel Novák Kovács Zsolt jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását  

A képviselőtestület 6 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 Balogh Ágnes képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.  

A képviselőtestület 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  
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A képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d:   
 
1.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűnése 

Előadó: polgármester 
 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

1.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűnése 
Előadó: polgármester 

 
 

 
Dr. Sükösd Tamás: a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás feladata egyszerűsödött 
amikor az állami köznevelési feladat átkerült az önkormányzatoktól, és csak az óvodák 
maradtak az önkormányzat fenntartása alatt. Egyeztettünk Nagylók község önkormányzatával 
és először azt gondoltuk, hogy már decemberben meg tudjuk szüntetni a társulást, tekintettel 
arra, hogy az óvodások nem utaznak, tehát elválik egymástól a két rendszer, azonban az 
Államkincstár jelezte, hogy megszüntethetjük, de abban az esetben Nagylók júniusig nem kap 
normatívát. Ennek megfelelően a társulás maradt. Az intézmény-átalakítás kapcsán 
képviselőtársaimmal beszéltünk róla, hogy ha megszűnik a társulás az óvodákat egy 
intézménybe kívánjuk átszervezni, egy magasabb vezető mellett, így egy picit olcsóbb lenne a 
fenntarthatóság azzal, hogy egyébként nem változik semmi. Továbbra is négy helyen fognak 
óvodába járni a gyerekek a városban. Ez egy egyszerű megszűnés, mert mindegyik 
vagyonelem jelen pillanatban is ott hasznosul annak az önkormányzatnak a területén, ahova 
tartozik. Ez ezután sem fog megváltozni, ennek megfelelően történhet meg a megszűnés 
június 30-al. 
A témát a PVVB tárgyalta, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a döntést. 
 
Etelvári Zoltán : A bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a I/A határozati 
javaslatot, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. Továbbá 3 igen (egyhangú) 
szavazattal elfogadta a II/A határozati javaslatot, és a képviselőtestületnek is elfogadásra 
ajánlja. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Megnyitva a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-
e? 
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, I/A határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

71/2013.(III.28.) Kth. sz. határozata 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete „Sárbogárd – 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetése” 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A Társulási Megállapodás a következő 10.4 ponttal egészül ki: 
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10.4 A Társult Önkormányzatok polgármesterei a társulás megszűnése 
esetén megállapodásban rögzítik az állami támogatások 
igénybevételére vonatkozó utólagos ellenőrzések során megállapított 
kötelezettségek / követelések érvényesítésének módját. 
 
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás 
módosításáról gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a Nagylók Község polgármesterével 
kötendő megállapodást készítse el és írja alá. 
 
Határidő: módosításra   2013. április 19. 
     megállapodás elkészítésére: 2013. április 30.  
 
Felelős: jegyző 
   polgármester 
 

Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, II/A határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

72/2013.(III.28.) Kth. sz. határozata 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás jogutóddal történő 
megszüntetését határozza el 2013. június 30.-i időponttal a Társulási 
Megállapodás 10.1 a) pontja értelmében közös megegyezéssel, 
amennyiben a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulást alakító Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
minősített többséggel azt elfogadja. 
 

Felek a társulás megszűnésével kapcsolatban egymással 2013. június 
30.-i hatállyal elszámolnak. 
 

A Társulás tagjai kinyilvánítják, hogy a Sárbogárd – Nagylók 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásában 
vállalt feladatokat a Társulás megszűnését követően, az alábbi 
jogutódok látják el:  
 

- Sárbogárd Város Önkormányzat a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda, 
- Nagylók Község Önkormányzat a Nagylóki Óvoda 
   vonatkozásában. 
 

Utasítja a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési beszámolóban 
– a társult településsel való egyeztetést követően – állapítsa meg a 
megszűnő társulás társult önkormányzatainak a működéshez 
szükséges hozzájárulását és arról tájékoztassa Nagylók Község 
polgármesterét. Az esetleges különbözet rendezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József: Nagylók vonatkozásában annyit kell tudni, hogy a jelenlegi tagintézmény-
vezető egy vezetői fokozattal előrelép. Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat fogadjuk el. 
Van e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan? 
 
A képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József: Szavazásra teszi fel a I/B határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2013. (III.28.) számú határozata 
Döntés a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási megállapodásának módosításáról 
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete „Sárbogárd – 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetése” 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A Társulási Megállapodás a következő 10.4 ponttal egészül ki: 
10.4 A Társult Önkormányzatok polgármesterei a társulás megszűnése 
esetén megállapodásban rögzítik az állami támogatások 
igénybevételére vonatkozó utólagos ellenőrzések során megállapított 
kötelezettségek / követelések érvényesítésének módját. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárbogárd Város 
polgármesterével kötendő megállapodást írja alá. 
 
Határidő: 2013. április 19. 
Felelős: Tóth József  polgármester 

 
 
Tóth József: Szavazásra teszi fel a II/B határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2013. (III.28.) számú határozata 
Döntés a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás megszüntetéséről 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – 
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás jogutóddal történő 
megszüntetését határozza el 2013. június 30.-i időponttal a Társulási 
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Megállapodás 10.1 a) pontja értelmében közös megegyezéssel, 
amennyiben a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulást alakító Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
minősített többséggel azt elfogadja. 
 
Felek a társulás megszűnésével kapcsolatban egymással 2013. június 
30.-i hatállyal elszámolnak. 
 
A Társulás tagjai kinyilvánítják, hogy a Sárbogárd – Nagylók 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásában 
vállalt feladatokat a Társulás megszűnését követően, az alábbi 
jogutódok látják el:  
 
- Sárbogárd Város Önkormányzat a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda, 
- Nagylók Község Önkormányzat a Nagylóki Óvoda 
   vonatkozásában. 

 
Tóth József: megköszöni az eddigi együttműködést a Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás tekintetében. Reméli, hogy mindkét település a saját boldogulását megtalálja az új 
rendszerben is. 
 

 
Dr. Sükösd Tamás: megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 
napirend anyagát megtárgyalta, megköszönve a munkát, az együttes ülést 1807 órakor bezárta. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: megállapítja, hogy Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete a napirend anyagát megtárgyalta, megköszönve a munkát, 
az együttes ülést 1807 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita  
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
Etelvári Zoltán      Novák Kovács Zsolt  
képviselő, jkv. hitelesítő     alpolgármester, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József        Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Hantos- Nagylók község jegyzője 
 
 
 
        Balogh Ágnes 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 


