Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének,
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. augusztus 6-án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
dísztermében megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Juhász János
Dr. Szabadkai Tamás
Bódai Gábor
Sinka Attila
Nedoba Károly
Gábris István
Varga László
Őri Gyula
Bárfai Antal
Schmidt Lóránd
Etelvári Zoltán
Szakács Benőné
Fülöp Sándor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (13 fő)

Hantos község képviselőtestülete:
Virág József
Gyömörei Barnáné
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsa
Parádi Lászlóné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (5 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Dobai Teréz
Takácsné Erdélyi Mária
Molnár Csaba
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna
Horgosi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (8 fő)

Állandó meghívottak:

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Gálné Papp
Erika Sárosd - Hantos körjegyzőség aljegyzője,
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző, Durmitsné Kókai
Katalin Nagylók község – gazdálkodási ügyintéző,
Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető, Bátai Brigitta,
Vinklmann Tamásné jegyzőkönyvvezetők.

Napirendhez megjelentek:

Háriné Németh Ilona ÁMK gazdaságvezető, Horváth
Ferencné ÁMK igazgató, Varga László Fortuna Rádió
képviseletében
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Az
együttes képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település
polgármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint
az előző alkalmakkor. Az ülést 16:30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 17 képviselőből
13 fő megjelent.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Szakács Benőné és Varga László
személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő
megválasztását. A képviselőtestület 12 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Varga László jegyzőkönyv hitelesítőnek
történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 13 igen (egyhangú)
szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestülete 13 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 hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné és
Parádi Lászlóné képviselőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra
teszi fel Suhaj Józsefné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra
teszi fel Parádi Lászlóné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület a javaslatot 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadását.
A képviselőtestületet 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a
megválasztott 8 képviselőből 8 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dobai
Teréz képviselőt, aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Dobai
Teréz jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 7 igen 1
tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok
elfogadását.
Nagylók község képviselőtestületet 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot
elfogadta.
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Napirend:
1.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
I. féléves beszámolója
Előadó: polgármester

2.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester

3.

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. I.
féléves beszámolója
Előadó: polgármester

4.

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
I. féléves beszámolója
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztésből kitűnik, hogy az
időarányos teljesítés a tervezettnek megfelelően lett végrehajtva, illetve alakult. Kéri
a nagylóki képviselőtestület tagjait, mondják el véleményüket a napirendi ponttal
kapcsolatban.
A nagylóki képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez.
Tóth József: az előterjesztést a PB tárgyalta, kéri a bizottság véleményét.
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben
szereplő
határozati
javaslatot
elfogadásra
ajánlja
a
képviselőtestületnek.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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73/2009.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
a
Sárbogárd
–
Hantos
Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I.
féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint
állapítja meg:
Bevétel:
Előirányzat
Támogatás
-Normatíva
9.420 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 3.811 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.
136 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.
501 eFt
Összesen:
13.868 eFt

Teljesítés
3.369 eFt
2.506 eFt
68 eFt
251 eFt
6.194 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

Előirányzat
8.726 eFt
2.786 eFt
2.356 eFt
13.868 eFt

Teljesítés
4.087 eFt
1.248 eFt
859 eFt
6.194 eFt

Virág József Hantos község polgármestere: valamennyi képviselő megkapta az
előterjesztést. A féléves teljesítésről van szó, ezek általában 50%-os teljesítést
feltételeznek. Ahol eltérés van, azt megmagyarázza a szöveges rész. Van-e kérdés
ezzel kapcsolatban?
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
63/2009.(VIII.6.) számú határozata
Hantos Község Önkormányzat képviselő-testülete a Sárbogárd
– Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című
előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint
állapítja meg:
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Bevétel:
Előirányzat
Támogatás
-Normatíva
9.420 eFt
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 3.811 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.
136 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.
501 eFt
Összesen:
13.868 eFt

Teljesítés
3.369 eFt
2.506 eFt
68 eFt
251 eFt
6.194 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

Előirányzat
8.726 eFt
2.786 eFt
2.356 eFt
13.868 eFt

Teljesítés
4.087 eFt
1.248 eFt
859 eFt
6.194 eFt

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Virág József polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést kiegészíteni nem
kívánja. Az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
172/2009.(VIII.6.) Kth. sz. határozat
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
2009.
évi
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést
megtárgyalta
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint
állapítja meg:
Bevétel:
Támogatás
-Normatíva

Előirányzat

Teljesítés

9.420 eFt

3.369 eFt
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-Sárbogárd Önk. hozzájár. 3.811 eFt
-Nagylók Önk. hozzájár.
136 eFt
-Hantos Önk. hozzájár.
501 eFt
Összesen:
13.868 eFt

2.506 eFt
68 eFt
251 eFt
6.194 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

Előirányzat
8.726 eFt
2.786 eFt
2.356 eFt
13.868 eFt

Teljesítés
4.087 eFt
1.248 eFt
859 eFt
6.194 eFt

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
féléves beszámolóját Sárbogárd
Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak
megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztésből kitűnik, hogy némi
módosításra szükség lesz az időközben módosított ÁFA mértékének változása miatt.
5%-al emelkedett. Valamint a járulékoknak a csökkenéséből kifolyólag. A Pénzügyi
Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, kérem a bizottság véleményét.
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben
szereplő
határozati
javaslatot
elfogadásra
ajánlja
a
képviselőtestületnek.
A nagylóki képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
74/2009.(VIII.6.) számú határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
2009
évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását
14.174 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
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Kiadás:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

8.926 eFt
2.787 eFt
2.461 eFt

Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

14.174 eFt
9.739 eFt
3.828 eFt
123 eFt
484 eFt

Virág József Hantos község polgármestere: megkérdezi a képviselőtestület
tagjait, van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban.
A hantosi képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez.
Virág József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
64/2009.(VIII.6.) számú határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
2009
évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását
14.174 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

8.926 eFt
2.787 eFt
2.461 eFt

Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

14.174 eFt
9.739 eFt
3.828 eFt
123 eFt
484 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő.
Felelős:

azonnal
Virág József polgármester
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a napirend anyagát a PVVB
tárgyalta.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
173/2009.(VIII.6.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás
2009
évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását
14.174 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás

8.926 eFt
2.787 eFt
2.461 eFt

Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

14.174 eFt
9.739 eFt
3.828 eFt
123 eFt
484 eFt

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

3.

azonnal
polgármester

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. I.
féléves beszámolója
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: hasonlóan, mint az első
napirendi ponttal kapcsolatban, az első félév 50%-ban teljesült az
előirányzatnak megfelelően, kb. arányosan.
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Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben
szereplő
határozati
javaslatot
elfogadásra
ajánlja
a
képviselőtestületnek.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
75/2009.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I.
féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2009. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint
állapítja meg:
Bevétel:
Intézményi saját bev.
Támogatás
-Normatíva
-Sbg. Önk. hozzájár.
-Nagylók Önk. hozájár.
-Hantos Önk. hozzájár.
Összesen:

Előirányzat
21.277 eFt
62.180 eFt
56.540 eFt
5.091 eFt
206 eFt
343 eFt
83.457 eFt

Teljesítés
10.598 eFt
34.661 eFt
23.308 eFt
11.078 eFt
103 eFt
172 eFt
45.259 eFt

Előirányzat
29.516 eFt
9.165 eFt
44.776 eFt
83.457 eFt

Teljesítés
16.718 eFt
5.288 eFt
23.253 eFt
45.259 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

Virág József Hantos község polgármestere: az anyag, amit megkaptunk
részletesen tartalmazza ennek a feladatnak I. féléves kiadásának az alakulását. Mint
az előző anyagokkal kapcsolatban most is azt tudom elmondani, hogy nagyon
részletesen, szépen van kidolgozva, ezért is tudom javasolni, hogy fogadjuk el.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
65/2009.(VIII.6.) számú határozata
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd
–
Hantos
Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I.
féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2009. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint
állapítja meg:
Bevétel:
Intézményi saját bev.
Támogatás
-Normatíva
-Sbg. Önk. hozzájár.
-Nagylók Önk. hozájár.
-Hantos Önk. hozzájár.
Összesen:

Előirányzat
21.277 eFt
62.180 eFt
56.540 eFt
5.091 eFt
206 eFt
343 eFt
83.457 eFt

Teljesítés
10.598 eFt
34.661 eFt
23.308 eFt
11.078 eFt
103 eFt
172 eFt
45.259 eFt

Előirányzat
29.516 eFt
9.165 eFt
44.776 eFt
83.457 eFt

Teljesítés
16.718 eFt
5.288 eFt
23.253 eFt
45.259 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Virág József polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést kiegészíteni nem
kívánja. Az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
mai ülésén tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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174/2009.(VIII.6.) Kth. sz. határozat
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2009. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint
állapítja meg:
Bevétel:
Intézményi saját bev.
Támogatás
-Normatíva
-Sbg. Önk. hozzájár.
-Nagylók Önk. hozájár.
-Hantos Önk. hozzájár.
Összesen:

Előirányzat
21.277 eFt
62.180 eFt
56.540 eFt
5.091 eFt
206 eFt
343 eFt
83.457 eFt

Teljesítés
10.598 eFt
34.661 eFt
23.308 eFt
11.078 eFt
103 eFt
172 eFt
45.259 eFt

Előirányzat
29.516 eFt
9.165 eFt
44.776 eFt
83.457 eFt

Teljesítés
16.718 eFt
5.288 eFt
23.253 eFt
45.259 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
féléves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat
beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: röviden ismerteti az előterjesztést.
Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben
szereplő
határozati
javaslatot
elfogadásra
ajánlja
a
képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
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A nagylóki képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
76/2009.(VIII.6.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását
87.304 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás

30.359 eFt
9.038 eFt
47.907 eFt

Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

26.224 eFt
61.080 eFt
49.609 eFt
193 eFt
413 eFt
10.865 eFt

Bevétel:

Virág József Hantos község polgármestere: látszik ezen az előterjesztésen,
főképpen ami anyagigényes tevékenység, az itt az ÁFA emelkedés miatt jócskán
több pénzt kér a II. félévben, ahogy a járulékcsökkenésről is szólt az előbb Nagylók
polgármestere. Ez viszont az előző napirendi pontnál volt érdekes, mert amelyik
bérigényes dolog, feladat ott inkább az önkormányzatoknak csökken a kiadása a II.
félévben. Amelyik viszont anyagigényes ott meg növekszik. Ezért adódik az, hogy az
egyik feladaton csökken a hozzájárulás a másikon viszont növekszik.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
66/2009.(VIII.6.) számú határozata
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
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A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását
87.304 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás

30.359 eFt
9.038 eFt
47.907 eFt

Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

26.224 eFt
61.080 eFt
49.609 eFt
193 eFt
413 eFt
10.865 eFt

Bevétel:

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Virág József polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést kiegészíteni nem
kívánja. Az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
mai ülésén tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
175/2009.(VIII.6.) Kth. sz. határozat
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009 évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását
87.304 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás

30.359 eFt
9.038 eFt
47.907 eFt
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Bevétel:
Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

26.224 eFt
61.080 eFt
49.609 eFt
193 eFt
413 eFt
10.865 eFt

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

azonnal
polgármester
Az ülésen több napirend nem volt.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek
munkáját, a hármas ülést 16:50 órakor bezárta azzal, hogy a nagylóki
képviselőtestülettel tárgyal tovább a sárbogárdi képviselőtestület.

A hantosi képviselőtestület tagjai 16:50 órakor
elhagyták az üléstermet.
kmf.

Juhász János
Sárbogárd város polgármestere

Dr. Krupa Rozália
Sárbogárd város jegyzője

Szakács Benőné
képviselő, jkv. hitelesítő

Varga László
képviselő, jkv. hitelesítő

Virág József
Hantos község polgármestere

Gálné Papp Erika
Sárosd - Hantos körjegyzőség
aljegyzője

Suhaj Józsefné
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

Parádi Lászlóné
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Dobai Teréz
nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő

