
  
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. má-
jus 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében meg-
tartott együttes üléséről. 
 

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 
  polgármester 
  alpolgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  Képviselő 
  

Dr. Sükösd Tamás 
Novák-Kovács Zsolt 
Nagy Tibor 
Érsek Enikő 
Tóth Béla 
Erős Ferenc 
Etelvári Zoltán 
Macsim András képviselő (8 fő) 

 
 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 Sárbogárd város aljegyzője, Gálné Papp Erika 
Nagylók-Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné  gazdasági osz-
tályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási előadó, Cso-
mós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megjelent: Horváth Ferencné ÁMK igazgató. 
 
Média: Alpek Zoltán a Sárréti Híd c. laptól.  
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere  köszönti megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az üléste-
remben. Az ülést 1746 órakor megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltán és Tóth Béla képviselőket.  
Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel 
Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen 
(egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 8 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 Arany Zsolt képviselőt. Szavazásra 
teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodó 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestü-
let 7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d :   
 
 

1.)  Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2010. évi pénzmaradványának elszámolása. 

 Előadó: polgármester 
 
2.)  Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-

sulás 2011. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: polgármester 
 
3.)  Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-

sulás társulási megállapodásának felülvizsgálata. 
 Előadó: polgármester 

 
 

 
A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
1.)  Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfennta rtó 

Társulás 2010. évi pénzmaradványának elszámolása. 
 Előadó: polgármester 

 
Tóth József:  egyetért a határozati javaslattal, az előterjesztésből látható a pénzmaradvány 
elszámolásának módja. Kéri a képviselőtestületi tagok hozzászólását. 
 
A napirendhez a nagylóki testület tagjai 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  
78/2011. (V.10.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

2010. évi pénzmaradványának elszámolásáról 
 

A képviselőtestület  „A Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntar-
tó Társulás 2010. évi pénzmaradványának elszámolása”  tárgyú előter-
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jesztést megtárgyalta és a társulás 2010. évi pénzmaradványának 
felhasználását az alábbi jogcímekre, feladatokra hagyja jóvá: 
 

- IPR pályázat (Sm Iskola) 1.102 e Ft 
- IPR pályázat (Nagylóki Iskola) 223 e Ft 
- TÁMOP 3.1.5 pályázat 2.101 e Ft 
Ö s s z e s e n  3.426 e Ft 

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

 
Dr. Sükösd Tamás  megállapítja: ebben az anyagban viszonylag kevés új elem van már a 
zárszámadás elfogadását követően. A témát a PVVB tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának 
ismertetését. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

113/2011.(V.10.) Kth. sz. határozata 
 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi pénzmaradványának elszámolása”  tárgyú előterjesz-
tést megtárgyalta és a társulás 2010. évi pénzmaradványának fel-
használását az alábbi jogcímekre, feladatokra hagyja jóvá: 
 

- IPR pályázat (Sm Iskola) 1.102 e Ft 
- IPR pályázat (Nagylóki Iskola) 223 e Ft 
- TÁMOP 3.1.5 pályázat 2.101 e Ft 
Ö s s z e s e n  3.426 e Ft 

  
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pénzmaradvány 
elszámolását Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe épít-
tesse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 

2.)  Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfennta rtó 
Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása. 

 Előadó: polgármester 
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Dr. Sükösd Tamás:  a napirenddel kapcsolatban módosítás nem volt, a kiküldött előterjesz-
tés, ill. határozati javaslat hatályos. A témát a PVVB tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának 
ismertetését. 
 
Tóth Béla:  a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás:  szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
114/2011.(V.10.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetés módosítása” című előterjesztést megtár-
gyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 372.087 e 
Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányza-
tokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
- Személyi kiadás 181.892 e Ft 
- Járulék 47.106 e Ft 
- Dologi kiadás 142.789 e Ft 

 
 
Kiadás 
 - Felhalmozási kiadás 300 e Ft 

Saját bevétel 24.944 e Ft 
Támogatás 343.717 e Ft 
- Normatíva 172.585 e Ft 
- Nagylóki Önk.hozzájár. 16.608 e Ft 
- Sárbogárdi Önk.hozzájár. 154.524 e Ft 

 
 
Bevétel 

Pénzmaradvány 3.426 e Ft 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosí-
tott költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe 
az 1. sz. mellékletnek megfelelően építse be. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
Tóth József:  az előterjesztést megkapta a képviselőtestület minden tagja. Kéri a képviselők 
hozzászólását. Mivel hozzászólásra senki nem jelentkezett, szavazásra teszi fel az előter-
jesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
79/2011. (V.10.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

2011. év i költségvetésének módosításáról 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetés módosítása” című előterjesztést megtár-
gyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 372.087 e 
Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányza-
tokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 

- Személyi kiadás 181.892 e Ft 
- Járulék 47.106 e Ft 
- Dologi kiadás 142.789 e Ft 

 
 
Kiadás 
 - Felhalmozási kiadás 300 e Ft 

Saját bevétel 24.944 e Ft 
Támogatás 343.717 e Ft 
- Normatíva 172.585 e Ft 
- Nagylóki Önk.hozzájár. 16.608 e Ft 
- Sárbogárdi Önk.hozzájár. 154.524 e Ft 

 
 
Bevétel 

Pénzmaradvány 3.426 e Ft 
 

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

 
 

 
3.)  Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfennta rtó 

Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata . 
 Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás: javított előterjesztést tárgyal a képviselőtestület.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy hosszú egyeztetés előzte meg a javított előterjesztés összeál-
lítását. Ennek eredményeként a társulási megállapodásba beépítésre került az ÁMK igazga-
tó bérének és járulékainak megosztása – mint költség – a dolgozói létszám arányában „az 
igazságos költségelosztás jegyében”. 
 
A javított anyaghoz képes ugyanazt a módosítást javasolja, mint az előző együttes ülésen, 
ahol is a társulási megállapodás módosítása kapcsán az Ellenőrző Bizottsági tagok számát 
illetően döntött a képviselőtestület. A társulási megállapodás 8/1. pontjában az Ellenőrző Bi-
zottság nem 4, hanem csak 2 tagból állna. Innen is javasolja törölni a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi szakembereire történő utalást, az önkormányzati törvény vonatkozó rendelkezése 
miatt. Így a bizottság tagjai: a Sárbogárdi Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke, ill. Nagylók község képviselőtestülete által delegált tag.  
A PVVB egyéként már ezzel a módosítással tárgyalta a napirendet. Kéri a bizottsági véle-
mény ismertetését. 
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Tóth Béla:  a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a javított előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslatot – a Polgármester úr előbb ismertetett, Ellenőrző Bizottság tagjaira vonatkozó 
módosítással - elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás:  szavazásra teszi fel a javított és a 8/1. pontra vonatkozó módosítás fi-
gyelembevételével a határozati javaslat elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
115/2011.(V.10.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület „a Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a társulási megállapodás módosításához, ill. kiegé-
szítéséhez hozzájárul. 
 
A társulási megállapodás 4.4. és 4.5. pontja az alábbiak szerint mó-
dosul: 
4.4.  Az Általános Művelődési Központ önálló jogi személy, amely az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés értelmé-
ben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
4.5.  A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal törté-

nő jóváhagyásával egyidejűleg, a R. 14. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján meghatározzák, hogy az Általános Művelődési 
Központ alapítói jogokat gyakorló irányító szerve Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának Képviselőtestülete. 

 
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5.7.  A társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek forrásai az 
éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint ellátotti 
létszámra igényelhető alap-normatíva, a kistérségi feladatellátás 
okán járó kiegészítő normatíva, a térítési díjak, egyéb bevételek, 
továbbá lehetséges pályázatok.  

 
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.3. ponttal egészül 
ki: 
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a fi-

nanszírozását a dolgozói létszám arányában 2011. január 1-
től vállalják: 
�  Az ÁMK intézményvezetőjének a bérét és járulékait. 

 
A társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy évente - ÁMK 

Sárszentmiklós költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülé-
seket megelőzően - Sárbogárd Város Képviselőtestület Pénzügyi 
Bizottságának elnökéből, Nagylók Község Képviselőtestülete ál-
tal delegált képviselőből álló 2 tagú Ellenőrző Bizottság úján 
pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a képvi-
selőtestületeiknek beszámolnak. 
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A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási 
megállapodást módosítsa, ill. egészítse ki és íja alá.  
 
Határidő: 2011. május 30. 
Felelős: polgármester 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2011. évi költségvetését dolgozza át. 
 
Határidő: 2011. augusztusi testületi ülés 
Felelős: polgármester 
  jegyző  

 
 
 
Tóth József:  a szavazásnál a nagylóki képviselőtestületnek is tekintettel kell lenni a sárbo-
gárdi Polgármester úr által elmondottakra.  
Megjegyzésként hozzáfűzi: a táblázatból látható, hogy 802 e Ft összeget vállalt Nagylók a 
közös költségek terhéből. Úgy gondolja - a jövőt illetően – ha problémamentesebben fogjuk  
megoldani a feladatot, akkor az igazgatónőnek kevesebb dolga lesz, de ha dolgozói létszám-
ra osztjuk le, legfeljebb a létszám leépítéssel tudjuk ezt az összeget csökkenteni. Ezt viszont 
nem szeretné, éppen ezért ezt az költséget fel kell vállalni.  
Javasolja képviselőtársainak a javított határozati javaslat elfogadását, az Ellenőrző Bizottság 
vonatkozásában Dr. Sükösd Tamás sárbogárdi polgármester által előbb javasolt módosítás 
figyelembevételével.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Tóth József:  szavazásra teszi fel a javított, módosított határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
80/2011. (V.10.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társu-

lási megállapodásának módosításáról 
 

A képviselőtestület „A Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a társulási megállapodás módosításához, ill. kiegé-
szítéséhez hozzájárul. 
 
A társulási megállapodás 4.4. és 4.5. pontja az alábbiak szerint mó-
dosul: 
4.4.  Az Általános Művelődési Központ önálló jogi személy, amely az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés értelmé-
ben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
4.5.  A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal törté-

nő jóváhagyásával egyidejűleg, a R. 14. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján meghatározzák, hogy az Általános Művelődési 
Központ alapítói jogokat gyakorló irányító szerve Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának Képviselőtestülete. 
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A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5.7.  A társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek forrásai az 
éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint ellátotti 
létszámra igényelhető alap-normatíva, a kistérségi feladatellátás 
okán járó kiegészítő normatíva, a térítési díjak, egyéb bevételek, 
továbbá lehetséges pályázatok.  

 
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.3. ponttal egészül 
ki: 
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a fi-

nanszírozását a dolgozói létszám arányában 2011. január 1-
től vállalják: 
�  Az ÁMK intézményvezetőjének a bérét és járulékait. 

 
A társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy évente - ÁMK 

Sárszentmiklós költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülé-
seket megelőzően - Sárbogárd Város Képviselőtestület Pénzügyi 
Bizottságának elnökéből, Nagylók Község Képviselőtestülete ál-
tal delegált képviselőből 2 tagú Ellenőrző Bizottság úján pénz-
ügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a képviselő-
testületeiknek beszámolnak. 

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

 
Dr. Sükösd Tamás megállapítja: a két képviselőtestület a napirend anyagát megtárgyalta, 
megköszöni a munkát, az együttes ülést 1800 órakor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
Dr. Sükösd Tamás      Szenci György  
Sárbogárd város polgármestere    aljegyző  
 
 
 
Etelvári Zoltán       Tóth Béla 
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József .       Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Nagylók-Hantos körjegyzője 
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        képviselő, jkv. hitelesítő 
 


