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. augusztus 6-i együttes üléséről.
Jelen vannak:

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Juhász János
polgármester
Rigó László
alpolgármester
Ferencz Kornél
alpolgármester
Bódai Gábor
képviselő
Gábris István
képviselő
Nedoba Károly
képviselő
Varga László
képviselő
Horváth Tibor
képviselő
Schmidt Lóránd
képviselő
Szakács Benőné
képviselő

Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Virág József
polgármester
Gyömörei Barnáné
képviselő
Hangyál Csaba
képviselő
Parádi Lászlóné
Képviselő
Suhaj Józsefné
Képviselő
Nagylók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Tóth József
polgármester
Molnár Csaba
alpolgármester
Arany Zsolt
képviselő
Viniczai Mária
Képviselő
Viniczai Ramóna
Képviselő
Horgosi János
képviselő
Állandó meghívottak: Dr. Krupa Rozália jegyző, Harmath Józsefné gazdasági
sztályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási főelőadó, Sárközyné Dr. Szabó
Piroska Nagylók község jegyzője helyett, Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző Gálné Papp Erika Hantos község aljegyzője helyett, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.
Napirendhez megjelent: Horváth Ferencné ÁMK igazgatója.
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 előző alkalmakkor. Az ülést 1600 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselőtestülete a megjelent 10 fővel határozatképes.
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Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Szakács Benőné és Gábris István személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Gábris István jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok 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 5 megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Gyömörei Barnáné és
Hangyál Csaba képviselőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra
teszi fel Gyömörei Barnáné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra
teszi fel Hangyál Csaba jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Hantos község képviselőtestülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt,
aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Mária .jegyzőkönyv
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását.
Nagylók község képviselőtestülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Napirend:
1.

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

2.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Előadó: polgármester

3.

Sárbogárd –Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester
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4.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Előadó: polgármester
A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó:
polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: előrebocsátja, hogy a mai ülés előterjesztéseit valamennyi képviselő kézhezkapta. A napirendi pontokat a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, most kéri az 1.) napirenddel kapcsolatos bizottság javaslat ismertetését.
Arany Zsolt PB elnök: a bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra ajánlja
a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

61/2008.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést
megtárgyalta
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosítását
14.450 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

9.222 eFt
2.963 eFt
2.265 eFt

Felelős:

Tóth József polgármester
Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző

Határidő:

2008. szeptember 30.
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Virág József Hantos község polgármestere: a hantosi képviselőtestület tagjai is
megkapták az ülések irásos anyagait. Kérdezi: van-e kérdés, vélemény a napirendhez .
A napirendhez hozzászólás nem volt. Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2008.(VIII.6.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést
megtárgyalta
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosítását
14.450 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

Felelős:
Határidő:

9.222 eFt
2.963 eFt
2.265 eFt

Virág József polgármester
Gálné Papp Erika aljegyző
2008. szeptember 30.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere kéri a Pénzügyi- Városgazdálkodási
és Városfejlesztési Bizottság tagját, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Gábris István PVVB tag ismerteti a bizottság javaslatát (jkv-hez csatolva).
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

160/2008.(VIII.06.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének
módosítása című előterjesztést megtárgyalta
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A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
14.450 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

9.222 eFt
2.963 eFt
2.265 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat
költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő:
Felelős

2.

azonnal
Juhász János polgármester

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Előadó:
polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere kéri a PB javaslatának ismertetését.
Arany Zsolt: a PB a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2008.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Módosított előirányzat
Normatíva
Önkormányzat hj.
Összesen:

9.604 eFt
4.846 eFt
14.450 eFt

Teljesítés
3.102 eFt
3.291 eFt
6.393 eFt
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Kiadás:
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

9.222 eFt
2.963 eFt
2.265 eFt
14.450 eFt

Teljesítés
4.364 eFt
1.334 eFt
695 eFt
6.393 eFt

A hantosi képviselőtestület részéről hozzászólás nem volt a napirendhez.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2008.(VIII.6.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Módosított előirányzat
Normatíva
Önkormányzat hj.
Összesen:

Teljesítés

9.604 eFt
4.846 eFt
14.450 eFt

3.102 eFt
3.291 eFt
6.393 eFt

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadás:

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

9.222 eFt
2.963 eFt
2.265 eFt
14.450 eFt

4.364 eFt
1.334 eFt
695 eFt
6.393 eFt

A sárbogárdi képviselőtestület részéről hozzászólás nem volt.
Juhász János polgármester kéri a PVVB tagját, ismertesse a bizottság javaslatát.
Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
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Juhász János sárbogárdi polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
161/2008.(VIII.06.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének I.
féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Módosított előirányzat
Normatíva
Önkormányzat hj.
Összesen:

Teljesítés

9.604 eFt
4.846 eFt
14.450 eFt

3.102 eFt
3.291 eFt
6.393 eFt

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadás:

Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

3.

9.222 eFt
2.963 eFt
2.265 eFt
14.450 eFt

4.364 eFt
1.334 eFt
695 eFt
6.393 eFt

Sárbogárd –Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó:
polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere kéri a PB javaslatának ismertetését.
Arany Zsolt: a PB a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Tóth József nagylóki polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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63/2008.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása című
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosítását
102.636 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás
38.014 eFt
- járulék
10.798 eFt
- dologi kiadás
53.824 eFt.

A hantosi képviselőtestület részéről hozzászólás nem volt a napirendi ponthoz.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2008.(VIII.6.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása című
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés módosítását
102.636 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás
38.014 eFt
- járulék
10.798 eFt
- dologi kiadás
53.824 eFt.

Juhász János felkéri a PVVB tagját, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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162/2008.(VIII.06.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
102.636 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

38.014 eFt
10.798 eFt
53.824 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat
költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő:
Felelős

4.

azonnal
polgármester

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója.
Előadó:
polgármester

Tóth József nagylóki polgármester érdekességképpen jegyzi meg: a 102,6 milliós
előirányzathoz képest a teljesités 40,8 millió Ft, amely nem tartalmazza az önkormányzati hozzájárulást. Így látható a féléves tapasztalat alapján, hogy az előirányzat
bőven fedezi még az önkormányzati hozzájáruláson túl is a költségeket. Elmondja
még, hogy a Kistérségi Társulás még nem szolgáltatott kiegészítő normatívát az intézmény fenntartásához. Nem tudjuk ez hogyan fog jelentkezni a II. félévben, de bízunk abban, hogy ha ezek a számok jelentkeznek, akkor a társulás a hozzáfűzött
gazdasági reményeket teljesíti.
A napirendhez más hozzászólás nem volt.
Arany Zsolt: ismerteti a PB javaslatát, mely szerint a bizottság elfogadásra ajánlja a
képviselőtestületnek a határozati javaslatot.
Tóth József nagylóki polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.

A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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64/2008.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Módosított előirányzat
Normatíva
62.904 eFt
Saját bevétel
18.005 eFt
Önkormányzat hj.
21.727 eFt
Összesen:
102.636 eFt

Teljesítés
31.452 eFt
9.397 e Ft
40.849 eFt

Kiadás:
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
38.014 eFt
Járulék
10.798 eFt
Dologi kiadás
53.824 eFt
Összesen:
102.636 eFt

Teljesítés
13.051 eFt
4.295 eFt
21.095 eFt
38.441 eFt

A hantosi képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2008.(VIII.6.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Módosított előirányzat
Normatíva
62.904 eFt
Saját bevétel
18.005 eFt

Teljesítés
31.452 eFt
9.397 e Ft
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Önkormányzat hj.
Összesen:

21.727 eFt
102.636 eFt

40.849 eFt

Módosított előirányzat
Személyi juttatás
38.014 eFt
Járulék
10.798 eFt
Dologi kiadás
53.824 eFt
Összesen:
102.636 eFt

Teljesítés
13.051 eFt
4.295 eFt
21.095 eFt
38.441 eFt

Kiadás:

A sárbogárdi képviselőtestület tagjai sem szóltak hozzá a napirend anyagához.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere kéri a PVVB tagját, ismertesse a bizottság javaslatát.
Gábris István ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Juhász János sárbogárdi polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását:
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
163/2008.(VIII.06.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Módosított előirányzat
Normatíva
62.904 eFt
Saját bevétel
18.005 eFt
Önkormányzat hj.
21.727 eFt
Összesen:
102.636 eFt

Teljesítés
31.452 eFt
9.397 e Ft
40.849 eFt

Kiadás:
Módosított előirányzat
Személyi juttatás
38.014 eFt
Járulék
10.798 eFt
Dologi kiadás
53.824 eFt
Összesen:
102.636 eFt

Teljesítés
13.051 eFt
4.295 eFt
21.095 eFt
38.441 eFt
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Az ülésen több napirend nem volt.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek
munkáját, az ülést 1625 órakor bezárta azzal, hogy a nagylóki képviselőtestülettel tárgyal tovább a sárbogárdi képviselőtestület.
A hantosi képviselőtestület tagjai 1625órakor
elhagyták az üléstermet.

kmft.
(: Juhász János :)

Sárbogárd város polgármestere

(: Szakács Benőné :)
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Dr. Krupa Rozália :)
Sárbogárd város jegyzője

(: Gábris István :)
képviselő, jkv. hitelesítő

A távollevő Gálné Papp Erika Hantos község
aljegyzője helyett:

(: Virág József :)
Hantos község polgármestere

(: Horváth Jánosné :)
igazgatási ügyintéző

(: Gyömörei Barnáné :)
képviselő, jkv. hitelesítő

(: Hangyál Csaba :)
képviselő, jkv. hitelesítő

A távollevő Sárközyné Dr. Szabó Piroska Nagylók község
jegyzője helyett:

(: Tóth József :)
Nagylók község polgármestere

(:Durmitsné Kókai Katalin :)
gazdálkodási ügyintéző

(: Viniczai Mária :)
képviselő, jkv. hitelesítő

