
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. április 5-én a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együttes 
üléséről. 
 

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 
  polgármester 
  alpolgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő (7 fő) 
  

Dr. Sükösd Tamás 
Novák-Kovács Zsolt 
Nedoba Károly 
Nagy Tibor 
Érsek Enikő 
Etelvári Zoltán 
Macsim András 

 
 Hantos község képviselőtestülete:  
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  

Fischer József 
Fischerné Koncz Katalin 
Hangyál Csaba 
Suhaj Józsefné 
Koncz Tímea 

 képviselő (4 fő) 
külsős alpolgármester 

 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 

képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
Horgosi János 
Balogh Ágnes 

képviselő 
képviselő (7 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Szenci György a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző, Gálné 
Papp Erika Nagylók-Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné gaz-
dasági osztályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási elő-
adó, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lent: 

Szakács Benőné ESZI vezetője, A. Szabó Ferencné gazdaság-
vezető, Tóth Anna családgondozó Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.  

 
Média: Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere  köszönti megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 7 képviselő tartózkodik az üléste-
remben. Az együttes képviselőtestület ülését 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítő-
nek javasolja Etelvári Zoltán és Macsim András képviselőket. Szavazásra teszi fel Etelvári 
Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 7 igen (egy-
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hangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Macsim András jegyzőkönyv 
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a ja-
vaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere  tisztelettel köszönti az együttes ülésen megje-
lenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel valamennyi – 
7 fő – képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Balogh Ágnest. Szavazásra 
teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 6 igen 1 tar-
tózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 
 
Fischer József Hantos község polgármestere  üdvözli az együttes ülés résztvevőit. Megál-
lapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 4 képviselő jelen van – 1 fő je-
lezte távollétét. Bemutatja a hantosi képviselőtestület új tagját, Koncz Tímea külsős alpol-
gármestert, aki segíteni fogja a testület munkáját. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja 
Fischerné Koncz Katalint. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfoga-
dását. A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 4 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 Intézményfenn-
tartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása.  

 Előadó: polgármester 
 
2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézmény-fenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végre-
hajtásáról szóló beszámoló elfogadása.  

 Előadó: polgármester 
 

 
A három képviselőtestület  

rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 

1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézm ény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehaj tásá-
ról szóló beszámoló elfogadása.  

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás:  az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. A témát az 
PVVB tárgyalta. A bizottság elnökének távollétében elmondja, hogy a PVVB 3 igen (egyhan-
gú) szavazattal ez előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselő-
testületnek is elfogadásra ajánlja. Kéri a képviselőtestületi tagok hozzászólását. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 



 3 

 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-
gadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

79/2011.(IV.05.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló beszámoló elfogadása”  tárgyú előterjesztést megtárgyal-
ta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 
12.174 e Ft teljesített bevétellel és 12.174 e Ft teljesített kiadással fo-
gadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselőtestület 2010. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 

-  Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 232 e Ft-
ban, Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás 
alapján megillető összeget 2 e Ft-ban, 

-  Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 543 e Ft-
ban  

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenn-
tartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zár-
számadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
Tóth József: : hasonló napirendi pontot tárgyal a nagylóki testület is. Az előterjesztést meg-
kapták Sárbogárdról. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasol-
ja. Kéri képviselőtársait, mondják el véleményüket.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Tóth József  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-
sát. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének  

58/2011. (IV.05.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-

sulás 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló beszámoló elfogadása”  tárgyú előterjesztést megtárgyal-
ta. 
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A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 
12.174 e Ft teljesített bevétellel és 12.174 e Ft teljesített kiadással fo-
gadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselőtestület 2010. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 

-  Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 232 e Ft-
ban, Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás 
alapján megillető összeget 2 e Ft-ban, 

-  Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 543 e Ft-
ban  

állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    Tóth József polgármester 

 
 
 
Fischer József:  ugyanezt a témát tárgyalja a hantosi testület is. A képviselőtestület tagjai az 
írásos anyagot megkapták. Kéri a testület tagjainak véleményét. 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-
dását. 
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
38/2011. (IV.05.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról szóló beszámoló elfogadása”  tárgyú előterjesztést megtárgyal-
ta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 
12.174 e Ft teljesített bevétellel és 12.174 e Ft teljesített kiadással fo-
gadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselőtestület 2010. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 

-  Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 232 e Ft-
ban, Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás 
alapján megillető összeget 2 e Ft-ban, 

-  Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 543 e Ft-
ban  

állapítja meg. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges in-
tézkedést tegye meg.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     Fischer József polgármester 

 
 
 

 
2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgá ltatási 

Intézmény-fenntartó Társulás 2010. évi költségvetés e 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.  

 Előadó: polgármester 
 

Dr. Sükösd Tamás:  a napirend írásos anyagát valamennyi képviselő megkapta. Látható az 
előterjesztésből, hogy mi az a szükséges összeg, aminek a visszautalásáról gondoskodnunk 
kell, ill. egyebekben a gazdálkodás számadatait tartalmazza az előterjesztés. A napirendet a 
PVVB  tárgyalta és 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra ajánlotta a képviselőtestület-
nek. Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

80/2011.(IV.05.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a  „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális In-
tézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 
92.954 e Ft teljesített bevétellel és 92.954 e Ft teljesített kiadással fo-
gadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2010. évre  

-  Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 375 e Ft-
ban állapítja meg 

-  Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást 
nem állapít meg. 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község 
Önkormányzata részére az 1.236 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről 
gondoskodjon. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község 
Önkormányzata részére a 64 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gon-
doskodjon 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenn-
tartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat zár-
számadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Tóth József:  az ESZI zárszámadásáról van szó. A korábban előirányzott 1.236 e Ft-tal 
szemben 677 e Ft-ra sem volt szükség a feladatellátás kapcsán, így teljes mértékben visz-
szautalásra kerülhet a 2010-ben átadott pénzösszeg. Ez a határozati javaslatban is feltünte-
tésre került. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-
sát. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
59/2011.(IV.05.) számú határozata  

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló  

beszámoló elfogadásáról 
 

A képviselőtestület a  „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális In-
tézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 
92.954 e Ft teljesített bevétellel és 92.954 e Ft teljesített kiadással fo-
gadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselő testület a társulás költségvetéséhez 2010. évre  

-  Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 375 e Ft-
ban állapítja meg 

-  Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást 
nem állapít meg. 

 
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 
 
 

Fischer József:  a hantosi képviselőtestületnek is ugyanebben a témában kell döntenie. 
Megkérdezi: a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A saját részéről 
elfogadásra ajánlja a testület tagjainak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
Ebben szerepel az az összeg, amelyet vissza fognak Sárbogárdtól kapni.  
 
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
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Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-
dását. 
 
A hantosi képviselőtestület igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:    
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
39/2011. (IV.05.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A képviselőtestület a  „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális In-
tézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 
92.954 e Ft teljesített bevétellel és 92.954 e Ft teljesített kiadással fo-
gadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselőtestület a társulás költségvetéséhez 2010. évre  

-  Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 375 e Ft-
ban állapítja meg 

-  Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást 
nem állapít meg. 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás: a  három település részvételével összehívott együttes ülés a meghívó-
ban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját. 
A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a két települést érintő -  
Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos - napirendet. 

 
A hantosi képviselőtestület tagjai 1745 órakor 

elhagyták az üléstermet. 
kmf. 

 
Dr. Sükösd Tamás       Szenci György  
Sárbogárd város polgármestere    a jegyző helyettesítését ellátó 
        aljegyző 
 
Etelvári Zoltán       Macsim András  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József       Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere    Hantos-Nagylók körjegyzője 
 
 
     Balogh Ágnes      
     képviselő, jkv. hitelesítő 
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Fischer József      Gálné Papp Erika 
Hantos község polgármestere    Hantos-Nagylók körjegyzője 
 
 
    Fischerné Koncz Katalin      
    képviselő, jkv. hitelesítő 


