
  
J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangrögzítéssel) 
 
 

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június 12-én 
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 
Érsek Enikő képviselő 
Tóth Béla képviselő 
Erős Ferenc képviselő 
Macsim András képviselő 
Etelvári Zoltán képviselő (9 fő) 

 
Hantos község képviselőtestülete:  

Fischer József polgármester 
Fischerné Koncz Katalin képviselő 
Suhaj Józsefné képviselő (3 fő) 

 
Nagylók község képviselőtestülete: 

Tóth József polgármester 
Viniczai Mária képviselő 
Horgosi János képviselő 
Arany Zsolt képviselő (4 fő) 

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

Papp Erika Nagylók és Hantos községek jegyzője, Boda Krisztina 
gazdasági osztályvezető-helyettes, Bátai Brigitta 
jegyzőkönyvvezető. 

 

 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 9 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1745 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán képviselőt és Tóth Béla képviselőt.  

Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.  

Szavazásra teszi fel Tóth Béla 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. 
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Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 

 
Tóth József Nagylók község polgármestere: Tisztelettel köszönti az együttes ülés 
résztvevőit. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képviselő 
jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horgosi János képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.  

A képviselőtestület 3 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. 
 

Dr. Sükösd Tamás átadja a szót a hantosi polgármesternek. 
 
Fischer József Hantos község polgármestere: Tisztelettel köszönti az együttes ülés 
résztvevőit. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő 
jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.  

A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  

A képviselőtestület 3 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 2013. évi költségvetésének módosítása c. anyag 
véleményezése 

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

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosítása c. anyag véleményezése 

 Előadó: polgármester 
 

 
A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 
1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosítása c. anyag véleményezése 

 Előadó: polgármester 
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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: elmondja, hogy a bérkompenzáció miatt van 
szükség a módosításra. 
A napirendi pontot a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
 
Tóth Béla: A PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  
 
Dr. Sükösd Tamás: Megnyitja a napirend feletti vitát. A testület tagjait kérdezi, hogy kérdés, 
észrevétel, hozzászólás 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 
127/2013.(VI.12.) Kth. sz. határozata 

 

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés módosítását 12.782 e Ft 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.003 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.082 eFt 
- dologi kiadás 2.697 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 12.782 eFt 
- Központi támogatás 10.467 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 2.172 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított 
költségvetését Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős  polgármester 
 
 

Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
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Tóth József Nagylók község polgármestere: ugyanezt a napirendi pontot tárgyaljuk mi is. Az 
írásos anyagot megkapta mindenki. Le van írva ez a bizonyos bérkompenzációs ok, ami miatt 
módosítani kell a költségvetést. 
Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz 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 Képviselő-testületének  
77/2013. (VI.12.) számú határozata  

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. 
évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés módosítását 12.782 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal 
elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.003 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.082 eFt 
- dologi kiadás 2.697 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 12.782 eFt 
- Központi támogatás 10.467 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 2.172 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős  Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József: Hantos község polgármestere: véleménye szerint az anyag egyértelmű, de ha 
van kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban válaszolnak rá. 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
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Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 

A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
80/2013. (VI.12.) számú határozata  

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. 
évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés módosítását 12.782 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal 
elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.003 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.082 eFt 
- dologi kiadás 2.697 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 12.782 eFt 
- Központi támogatás 10.467 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 2.172 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős  Fischer  József polgármester 
 
 
 

2.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosítása c. anyag véleményezése 

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: a bérkompenzáción kívül a házi segítségnyújtásra kapott támogatás az, 
ami örömteli módosítási ok, tekintettel arra, hogy ez a hozzájárulást csökkenti. 
Az előterjesztést a PVVB tárgyalta, kérem a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
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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: Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 
 
A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 

A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
128/2013.(VI.12) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés módosítását 117.093 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt 
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 34.041 eFt 
- járulék 8.989 eFt 
- dologi kiadás 74.063 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel 44.747 eFt 
Támogatás 72.346 eFt 
- Központi támogatás 45.347 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 27.659 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Társulás 
módosított költségvetését a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be. A 
nagylóki településen ellátott feladatok esetében  mutatkozó kiadást 
meghaladó 762 e Ft bevételi többletet a Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges Nagylók 
Önkormányzat hozzájárulásának számlázása során figyelembe kell 
venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  polgármester 

 
 
Tóth József: megkaptuk az írásos előterjesztést, le van írva a módosítás oka, indoka. A 
nagylóki hozzájárulást nem befolyásolja. Elfogadásra javasolom a határozatot. Kérdezi a 
képviselőtársait, kérdésük van-e a napirenddel kapcsolatban? 
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A nagylóki képviselők a napirendi ponthoz 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 Képviselő-testületének  
78/2013. (VI.12.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 

módosításáról 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés módosítását 117.093 eFt kiadási és bevételi előirányzattal 
elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja 
meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 34.041 eFt 
- járulék 8.989 eFt 
- dologi kiadás 74.063 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel 44.747 eFt 
Támogatás 72.346 eFt 
- Központi támogatás 45.347 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 27.659 eFt 

 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Nagylók településen ellátott 
feladatok esetében  mutatkozó kiadást meghaladó 762 e Ft bevételi 
többletet a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez 
szükséges Nagylók Községi Önkormányzat hozzájárulásának 
számlázása során vegyék figyelembe. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős  Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József: az írásos anyagot megkapta mindenki. A hantosi képviselőtestület tagjait 
kérdezi, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplőhatározati javaslat 
elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
81/2013. (VI.12.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 

módosításáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés módosítását 117.093 eFt kiadási és bevételi előirányzattal 
elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja 
meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 34.041 eFt 
- járulék 8.989 eFt 
- dologi kiadás 74.063 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel 44.747 eFt 
Támogatás 72.346 eFt 
- Központi támogatás 45.347 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 27.659 eFt 

 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Nagylók településen ellátott 
feladatok esetében  mutatkozó kiadást meghaladó 762 e Ft bevételi 
többletet a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez 
szükséges Nagylók Községi Önkormányzat hozzájárulásának 
számlázása során vegyék figyelembe. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős  Fischer  József polgármester 

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere: megállapítja, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzat képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. 
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Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók 
képviselőtestülete tárgyalja a két települést érintő napirendeket. Az ülést 1751 órakor bezárta.  

 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: megállapítja, hogy Nagylók Község 
Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Szintén köszöni a 
hantosi képviselőtestület munkáját, és az ülést 1751 órakor bezárta. 

 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 

 
 
Fischer József Hantos község polgármestere: megállapítja, hogy Hantos Község 
Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta, és az ülést 1751 

órakor bezárta. 
 

A hantosi képviselőtestület tagjai 1751 órakor 
elhagyták az üléstermet. 

 
K.m.f. 

 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita 
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
Etelvári Zoltán       Tóth Béla 
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József        Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Hantos- Nagylók község jegyzője 
 
 
 
        Horgosi János 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
  
 
 
Fischer József       Gálné Papp Erika  
Hantos község polgármestere     Hantos- Nagylók község jegyzője 
 
 
 
        Suhaj Józsefné 
        képviselő, jkv. hitelesítő 


