J e g y z ő k ö n y v
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének, Hantos Község
Önkormányzata Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzata
Képviselőtestületének 2008. március 27-i együttes üléséről.
Jelen vannak:

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Juhász János
polgármester
Rigó László
alpolgármester
Sinka Attila
képviselő
Bódai Gábor
képviselő
Gábris István
képviselő
Nedoba Károly
képviselő
Varga László
képviselő
Horváth Tibor
képviselő
Schmidt Lóránd
képviselő
Fülöp Sándor
Képviselő
Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Virág József
polgármester
Gyömörei Barnáné
képviselő
Hangyál Csaba
képviselő
id. Koncz Ferenc
képviselő
Suhaj Józsefné
képviselő
Zab Zsuzsa
képviselő
Parádi Lászlóné
képviselő
Nagylók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Tóth József
polgármester
Molnár Csaba
alpolgármester
Arany Zsolt
képviselő
Dobai Teréz
képviselő
Takácsné Erdélyi Mária Képviselő
Viniczai Mária
Képviselő
Viniczai Ramóna
Képviselő
Horgosi János
képviselő

Állandó meghívottak: Szenci György Sárbogárd város aljegyzője- okmányiroda vezető, Komjátiné Herman Éva gazdasági osztályvezető, Sárközyné Dr. Szabó Piroska
Nagylók község jegyzője, Gálné Papp Erika Sárosd Nagyközség aljegyzője-, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. A hármas képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település polgármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az
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előző alkalmakkor. Az ülést 1630 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselőtestülete a megjelent 10 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Sinka Attila személyében,
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását.
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután
szavazásra teszi fel Sinka Attila jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Virág József Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 7 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Suhaj Józsefné és
Parádi Lászlóné képviselőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják.
Szavazásra teszi fel Suhaj Józsefné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Parádi Lászlóné jegyzőkönyv hitelesítőnek
történő elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a képviselőtestület teljes
létszámban - 8 fő - megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Takácsné Erdélyi
Mária képviselőt, aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Takácsné
Erdélyi Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület
7 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
Nagylók község képviselőtestülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Napirend:
1.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: polgármester
A három képviselőtestület rátér a
napirendi pont tárgyalására.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere felkéri Virág József urat, hogy először a hantosi képviselőtestület tárgyalja az ügyet, mert az ülés előtti egyeztetés során néhány ezer forintos eltérést tapasztaltak, ami előttünk is igazolva látszik. A most
kiosztott határozati javaslatban szereplő 8.912 Ft túlfizetett működési hozzájárulás
helyes összege 16.412 Ft. Ezt kell visszautalnunk a hantosi önkormányzatnak.
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Virág József: a kiosztott határozati javaslatot átolvasva megállapítható, hogy több
pénzt utalt át a Hantosi Önkormányzat, mint amennyi itt a teljesítésnél szerepel. A 3.
oldalon az „Önkormányzati hozzájárulások”-nál tervezet 591.472, tényleges 582.560.
A kettő közötti különbözet 8.912 Ft, ez szerepel a határozati javaslatban. Azonban
nem 582.560 Ft-ot utalt át a hantosi önkormányzat, hanem többet (598.972 Ft-ot),
így 16.412 Ft a helyes összeg a túlfizetés vonatkozásában, ezért javasolja a határozati javaslat módosítását erre az összegre.
Egyéb számszaki észrevétele nincs.
Virág József szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2008.(III.27.) számú határozata
Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Központi
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti
szakmai egysége 2007. évi költségvetésének végrehajtását 13.514.000,- Ft teljesített
kiadással és 13.514.000,- Ft bevétellel elfogadja.

A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
9.093.000,- Ft
- személyi juttatás járuléka2.579.000,- Ft
- dologi jellegű
1.842.000,- Ft
A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos Község Önkormányzata terhére 582.560,- Ft-ban, Nagylók Község Önkormányzata terhére
138.692,- Ft-ban állapítja meg 2007. évre.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy Hantos Község Önkormányzata 16412,- Ft,
Nagylók Község Önkormányzata 68.624,- Ft működési többlet hozzájárulást teljesített, melynek visszautalásáról Sárbogárd Város Önkormányzata gondoskodik.

4
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a aljegyzőt, hogy a társulás elfogadott zárszámadásának megfelelően az önkormányzati hozzájárulásnak a zárszámadási rendelet-tervezetébe történő beépítéséről gondoskodjon.
Felelős: Virág József polgármester
Gálné Papp Erika aljegyző
Határidő: 2008. április 30.

Tóth József: az ülés előtt egyeztetésre került sor. Nagylók vonatkozásában is az előirányzat 207.316 Ft, ehhez képest 244 e Ft körüli számlát kaptunk, amit át is utaltunk,
de azt Sárbogárd visszautalta, tehát ez akkor helyre lett téve. Örül neki, hogy még
ehhez képest némiképp csökkent a hozzájárulandó összeg, a számítások szerint a
68.624 Ft-ot elvileg és gyakorlatilag vissza fogják kapni Sárbogárdtól.
Megkérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy milyen döntés született a bizottsági
ülésen.
Arany Zsolt PB elnöke: a bizottság tagjai az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlják a képviselőtestületnek.
Tóth József: elhangzott Virág úr részéről a módosítás, mely szerint Hantos vonatkozásában nem 8.912 Ft a túlfizetés, hanem 16.412 Ft. Ezzel a módosítással szavazásra teszi fel a kiosztott határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2008.(III.27.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd–Hantos–Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Központi
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti
szakmai egysége 2007. évi költségvetésének végrehajtását 13.514.000,- Ft teljesített
kiadással és 13.514.000,- Ft bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
9.093.000,- Ft
- személyi juttatás járuléka2.579.000,- Ft
- dologi jellegű
1.842.000,- Ft
A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos Község Önkormányzata terhére 582.560,- Ft-ban, Nagylók Község Önkormányzata terhére
138.692,- Ft-ban állapítja meg 2007. évre.
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A Képviselő-testület elfogadja, hogy Hantos Község Önkormányzata 16412,- Ft,
Nagylók Község Önkormányzata 68.624,- Ft működési többlet hozzájárulást teljesített, melynek visszautalásáról Sárbogárd Város Önkormányzata gondoskodik.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a társulás elfogadott
zárszámadásának megfelelően az önkormányzati hozzájárulásnak a zárszámadási
rendelet-tervezetébe történő beépítéséről gondoskodjon.

Felelős: Tóth József polgármester
Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző
Határidő: 2008. április 30.

Juhász János: összegezve az előző képviselőtestületek véleményét megállapítható,
hogy 16.412 Ft a túlfizetése Hantosnak - amit vissza kell utalnunk - Nagylóknak pedig 68.624 Ft-ot.
Kéri a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Sinka Attila PVVB elnöke: a bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra
ajánlja a képviselőtestületnek a módosított határozati javaslatot.
Juhász János szavazásra teszi fel Virág József hantosi polgármester által javasolt
módosított határozati javaslat módositását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
72/2008.(III.27.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2007.
évi költségvetésének végrehajtását 13.514.000 Ft teljesített kiadással és 13.514.00 Ft teljesített bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
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- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

9.093.000 Ft
2.579.000 Ft
1.842.000 Ft

A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos Község Önkormányzata terhére 582.560 Ft-ban, Nagylók
Község Önkormányzat terhére 138.692 Ft-ban állapítja meg
2007. évre.
Utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata
által túlfizetett működési hozzájárulást, amelynek összege
16.412 Ft, valamint nagylók Község Önkormányzata által túlfizetett működési hozzájárulást, melynek összege 68.624 Ft viszszautalásáról a polgármesteri hivatal pénzmaradványa terhére
gondoskodjon.
A képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2007. évi zárszámadását elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának 2007. évi zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász János polgármester
Dr. Krupa Rozália jegyző
Az ülésen több napirend nem volt.

Tóth József Nagylók község polgármestere az összevont képviselőtestületi ülést berekesztette azzal, hogy a nagylóki képviselőtestület a sárbogárdi képviselőtestülettel
tárgyal tovább.
Virág József Hantos község polgármestere megköszöni a képviselők részvételét, az
ülést 1700 órakor bezárta.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek
munkáját, az összevont ülést 1700 órakor berekesztette azzal, hogy a sárbogárdi
képviselőtestület a nagylóki képviselőtestülettel tárgyal tovább.
A hantosi képviselőtestület tagjai 1700 órakor
elhagyták az üléstermet.
kmft.

(: Juhász János :)

Sárbogárd város polgármestere

(: Rigó László :)
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Szenci György :)
Sárbogárd város aljegyzője

(: Sinka Attila :)
képviselő, jkv. hitelesítő
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(: Virág József :)
Hantos község polgármestere

(: Gálné Papp Erika :)
Sárosd Nagyközség aljegyzője

(: Suhaj Józsefné :)
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Parádi Lászlóné :)
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Tóth József :)
Nagylók község polgármestere

(: Sárközyné Dr. Szabó Piroska :)
Nagylók község jegyzője

(: Takácsné Erdélyi Mária :)
képviselő, jkv. hitelesítő
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Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2008. március 27-i együttes üléséről felvett jegyzőkönyvből
72/2008.(III.27.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2007. évi költségvetésének végrehajtását 13.514.000 Ft teljesített kiadással és 13.514.00 Ft
teljesített bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

9.093.000 Ft
2.579.000 Ft
1.842.000 Ft

A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos
Község Önkormányzata terhére 582.560 Ft-ban, Nagylók Község
Önkormányzat terhére 138.692 Ft-ban állapítja meg 2007. évre.
Utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata által
túlfizetett működési hozzájárulást, amelynek összege 16.412 Ft, valamint nagylók Község Önkormányzata által túlfizetett működési hozzájárulást, melynek összege 68.624 Ft visszautalásáról a polgármesteri hivatal pénzmaradványa terhére gondoskodjon.
A képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007. évi zárszámadását elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
2007. évi zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Juhász János polgármester
Dr. Krupa Rozália jegyző
kmft.
(: Juhász János :)sk.
Sárbogárd város polgármestere

(: Szenci György :) sk.
Sárbogárd város aljegyzője

(: Rigó László :)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Sinka Attila :)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Virág József :)sk.
Hantos község polgármestere

(: Gálné Papp Erika :)sk.
Sárosd Nagyközség aljegyzője

(: Suhaj Józsefné :)sk.

(: Parádi Lászlóné :)sk.
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képviselő, jkv. hitelesítő

(: Tóth József :)sk.
Nagylók község polgármestere

képviselő, jkv. hitelesítő

(: Sárközyné Dr. Szabó Piroska :)sk.
Nagylók község jegyzője

(: Takácsné Erdélyi Mária :)sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2008. április 10.

