
  
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. áp-
rilis 5-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében meg-
tartott 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 

  
 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. 

 
Média: Alpek Zoltán a 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 ülést 1746 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltán 
és Macsim András képviselőket. 
Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel 
Macsim András jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 7 igen 
(egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A képviselőtestület 
7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere  köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel valamennyi – 7 fő – 
képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Balogh Ágnes képviselőt. Szava-
zásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képviselőtestület 6  igen 1 tartóz-
kodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A képviselőtestület 
7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d :   
 
 

1.) Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társu-
lás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszá-
moló elfogadása. 

 Előadó: polgármester 
 

 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására. 
 
 

1.) Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntart ó 
Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról sz óló 
beszámoló elfogadása. 

 Előadó: polgármester 
 
Tóth József:  az előterjesztést megkapták Sárbogárd Város Önkormányzatától. A határozati 
javaslatban szerepeltetve van az a pénzösszeg – 2.164 e Ft – ami visszautalásra kerül a 
Nagylóki Önkormányzathoz, így e feladatellátás területén 13.107 e Ft volt az az összeg, 
amely az állami normatíván túl önkormányzati hozzájárulást igényelt.  
Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
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  

60/2011. (IV.05.) számú határozata 
Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

2010. évi költségvetése végrehajtásáról 
 
A képviselőtestület a  „Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló be-
számoló elfogadása”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 367.932 
e Ft teljesített bevétellel és 367.932 e Ft teljesített kiadással fogadja 
el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselőtestület a társulás költségvetéséhez 2010. évre Nagylók 
Község Önkormányzat részéről 13.107 e Ft hozzájárulást állapít meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     Tóth József polgármester 
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Dr. Sükösd Tamás:  a napirend anyagát tárgyalta a PVVB. A bizottsági elnök távolléte miatt 
tájékoztatásul elmondja, hogy a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta a képviselőtestületnek. 
Megnyitja a napirend feletti vitát. 
 
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá. 
 
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 
81/2011.(IV.05.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a  „Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló be-
számoló elfogadása”   tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtását 367.932 
e Ft teljesített bevétellel és 367.932 e Ft teljesített kiadással fogadja 
el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselőtestület a társulás költségvetéséhez 2010. évre Nagylók 
Község Önkormányzat részéről 13.107 e Ft hozzájárulást állapít meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község 
Önkormányzata részére a 2.164 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 

Dr. Sükösd Tamás megköszönte a képviselőtestületek munkáját,  
az együttes ülést 1752 órakor bezárta. 

 
 

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    Nagylók-Hantos körjegyzője 
 
 
        Balogh Ágnes   
        képviselő, jkv. hitelesítő 


