
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 10-én 
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott 
együttes üléséről. 
 

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

Dr. Sükösd Tamás 
Novák Kovács Zsolt 
Érsek Enikő 
Nagy Tibor  
Tóth Béla 
Erős Ferenc 
Etelvári Zoltán 
Nedoba Károly 

képviselő  
képviselő(8 fő)     

    
 Hantos község képviselőtestülete:  
  polgármester 
  képviselő 
  

Fischer József 
Hangyál Csaba 
Zab Zsuzsanna 
 

képviselő (3 fő) 

 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 

képviselő 
képviselő (4 fő)  

    
 
Állandó meghívottak: 
 

Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője, Gálné 
Papp Erika Nagylók-Hantos körjegyzője, Boda Kriszitna 
gazdasági osztályvezető-helyettes, Durmitsné Kókai Katalin 
gazdálkodási előadó, Bátai Brigitta jegyzőkönyvvezető. 
 

Média: Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól 
 
 
  
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri és javasolja Tóth Béla és Etelvári Zoltán képviselőket. Szavazásra teszi 
fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen 
(egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán 
jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend elfogadását  
 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő napirendet 
elfogadta. 
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Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere tisztelettel köszönti az együttes ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 
képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Ramóna képviselőt. 
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 3 
igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendet. A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) 
szavazattal a meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 

 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 

 
Fischer József Hantos község polgármestere üdvözli az együttes ülés résztvevőit. 
Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő jelen van, két 
képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja 
Zab Zsuzsanna képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat 
elfogadását. A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendet. A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) 
szavazattal a meghívóban szereplő napirendet elfogadta. 

 
 
N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása  

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

Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása  

 Előadó: polgármester 
 

 
 

A három képviselőtestület 
rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 
1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása c. anyag 
véleményezése 

 Előadó: polgármester 
 

 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: elmondja, hogy az előterjesztés áttekinthető, 
amit szükséges látni, hogy egyrészt van 13 eFt differencia Nagylóknál, ami nem nagy összeg 
ahhoz képest, hogy szorgalmasan írja felül az ilyen fajta költségvetések végrehajtását az élet, 
illetve 84 eFt összeg jár vissza Hantos községnek. A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a 
bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Tóth Béla elmondja, hogy az ülést megelőzően tárgyalta a témát a PVVB és 4 igen 
(egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja  
 
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel van-e 
képviselőtársaim részéről? 
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A napirendhez a sárbogárdi képviselők nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
65/2012.(IV.10.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
14.548 e Ft teljesített bevétellel és 14.548 e Ft teljesített kiadással 
fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselő- testület 2011. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 334 e Ft-ban, 
Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás alapján még terhelő 
összeget 13 e Ft-ban, 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 528 e Ft-ban, Hantos 
Község Önkormányzatát az elszámolás alapján megillető összeget 84 
eFt-ban  
állapítja meg. 
 
A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község 
Önkormányzattal való elszámolásban a 13 eFt-os tartozást 
érvényesítse. 
 
A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község 
Önkormányzata részére a 84 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről 
gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi 
pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város 
Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően 
építse be. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: elmondja, hogy a három település által 
megszervezett együttes ülésnek két napirendi pontja van, utána a Sárbogárd-Nagylók együttes 
ülésen lesz még egy napirendi pont, ami a Közoktatási Intézményfenntartó Társulást érinti 
Sárbogárd várossal közösen. Összességében elmondható, hogy a 2011. év pénzügyi teljesítése 
a tervekhez képest kedvezően és pozitívan alakult annak ellenére, hogy -13 eFt mutatkozik 
Nagylók egyenlegében, de ezt gyorsan feledteti a következő napirendi pontnál szereplő 
visszatérítés összeg. Feltételezi, hogy a társulásban résztvevő másik két település is hasonlóan 
vélekedik a saját ügyét tekintve. Ha ez a zárszámadás a jövőben ellenőrzés kapcsán megállja a 
helyét, akkor nagyon fognak örülni neki. Reméli, hogy a 2012-es évet is sikerül ilyen 
formában teljesíteni. Úgy gondolja, hogy mindig jobban esik pénzt visszakapni, mintha most 
egy hasonló összeg miatt kellene benyúlni a település költségvetésébe, mert az felboríthatná 



 4 

akármelyik település költségvetését. Szeretné megköszönni a feladatellátásban részvevő 
kollégáknak a munkáját és bízik abban, hogy azokat az irányszámokat, amelyeket annak 
idején 2012. februárjában a költségvetés elfogadásakor kitűztek, azokat tudják is teljesíteni. A 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja. Kérdése, észrevétele van-e képviselőtársaimnak? 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

46/2012.(IV.10.) számú határozata 
 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
14.548 e Ft teljesített bevétellel és 14.548 e Ft teljesített kiadással 
fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

  
- személyi jellegű 7.970 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 2.032 e Ft 
- dologi jellegű 4.400 e Ft 

 
A képviselő- testület 2011. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 334 e Ft-ban, 
Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás alapján még terhelő 
összeget 13 e Ft-ban, 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 528 e Ft-ban, Hantos 
Község Önkormányzatát az elszámolás alapján megillető összeget 84 
eFt-ban  
állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth József polgármester 
 

Fischer József Hantos község polgármestere: Tóth József Nagylók község polgármesterétől 
már szinte minden elhangzott, aminek el kellett hangzania. A maga részéről megköszöni a 
2011. évi az együttműködést. Elmondja, hogy Hantos részére visszajáró 87 eFt, most nagyon 
jól jön. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestület felé. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
41/2012.(IV.10.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
14.548 e Ft teljesített bevétellel és 14.548 e Ft teljesített kiadással 
fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

  
- személyi jellegű 7.970 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 2.032 e Ft 
- dologi jellegű 4.400 e Ft 

 
A képviselő- testület 2011. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 334 e Ft-ban, 
Nagylók Község Önkormányzatát az elszámolás alapján még terhelő 
összeget 13 e Ft-ban, 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 528 e Ft-ban, Hantos 
Község Önkormányzatát az elszámolás alapján megillető összeget 84 
eFt-ban  
állapítja meg. 

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

 
 
 

2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása  

 Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: a kistérségi tanácsban látjuk azt, hogy a másik hét önkormányzat által 
üzemeltetett Háló Szociális Intézményfenntartó szervezeti rendszer a hozzá kapcsolódó 
beruházásból adódóan is jelentősen nagyobb gondokkal küzd, mint mi három településként 
egy kialakult intézményrendszerrel. Bízik benne, hogy a Parlament által rövidesen 
elfogadandó járásokról szóló jogszabály sem írja annyira felül a mozgásteret és a szabályokat, 
hogy ezek a társulások a törvény erejénél fogva múljanak el a világról. Szeretné, ha ez így 
maradna. Már elhangzott, hogy Nagylóknak egy jelentősebb összeggel kell majd elszámolni, 
tehát visszatérítésről kell majd gondoskodni, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól kell 
majd a nem túl jelentős, de még meglevő különbözeti összeget kérni. 
A napirenddel kapcsolatban kéri a PVVB véleményének ismertetését. 
 
Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
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Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel van-e 
képviselőtársaim részéről? 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

66/2012.(IV.10.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
98.276 eFt teljesített bevétellel és 98.276 eFt teljesített kiadással 
fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 

 
A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre  
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 305 eFt-ban állapítja 
meg 
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít 
meg. 
 
A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község 
Önkormányzata részére a 87 eFt hozzájárulás visszatérítéséről 
gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi 
pénzmaradványa terhére. 
 
A képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község 
Önkormányzata részére az 1.772 eFt hozzájárulás visszatérítéséről 
gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2011.évi 
pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulástól igényelje az elszámolásból adódó 10 
eFt különbözetet. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
intézményfenntartó társulás beszámolóját Sárbogárd Város 
Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően 
építse be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 
Tóth József: a költségvetés elfogadásakor megállapított 471 eFt hozzájáruláson túl még 1.301 
eFt összeget, összesen 1.772 eFt összeget kap vissza az önkormányzat a társulás székhely 
településétől. Nagyon örülnek ennek a pénznek, most is mint mindig nagyon jól jön. 
Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kéri a képviselőtestületi tagok észrevételét, 
véleményét a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
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Tóth József szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel. 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
47/2012. (IV.10.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

  
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
98.276 eFt teljesített bevétellel és 98.276 eFt teljesített kiadással 
fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
    - Személyi jellegű 32.737 eFt 
 - személyi juttatás járuléka   8.281 eFt 
 - dologi jellegű             57.258 eFt 
 
A Képviselő-testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre:  

 
A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre  
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 305 eFt-ban állapítja 
meg 
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít 
meg. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete   
- Hantos Községi Önkormányzata által a 2011. évben teljesített 
392.000 –Ft  bevételből 87.000 Ft visszatérítéséről gondoskodik 
Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi  pénzmaradványa terhére 
- Nagylók Község Önkormányzata részére Sárbogárd- Nagylók- 
Hantos Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás 5.8 pontja szerint az év végi elszámoláskor a kiadást 
meghaladó bevételként  1.772 .000-Ft visszatérítéséről gondoskodik a 
Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi  pénzmaradványa terhére. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Polgármestere a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól a 10e Ft 
kiegészítő normatíva különbözetét megigényli. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József: az előterjesztésben olvasható, hogy 87 eFt visszajár a településnek. Bár 
dönthetnek pozitívan, vagy negatívan a járásokról azért ez a három település bizonyította, 
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hogy tudott és tud együttműködni. Bízunk benne, hogy lesz rá lehetőség, hogy a jövőben is 
bizonyítsuk ezt. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja. Képviselőtársaimnak van-e 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
A hantosi képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

42/2012. (IV.10.) számú határozata 
 

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 
  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtását 
98.276 eFt teljesített bevétellel és 98.276 eFt teljesített kiadással 
fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
    - Személyi jellegű 32.737 eFt 
 - személyi juttatás járuléka   8.281 eFt 
 - dologi jellegű             57.258 eFt 
 
A Képviselő-testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre:  

 
A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2011. évre  
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 305 eFt-ban állapítja 
meg 
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít 
meg. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete   
- Hantos Községi Önkormányzata által a 2011. évben teljesített 
392.000 –Ft  bevételből 87.000 Ft visszatérítéséről gondoskodik 
Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi  pénzmaradványa terhére 
- Nagylók Község Önkormányzata részére Sárbogárd- Nagylók- 
Hantos Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 
megállapodás 5.8 pontja szerint az év végi elszámoláskor a kiadást 
meghaladó bevételként  1.772 .000-Ft visszatérítéséről gondoskodik a 
Sárbogárd Város Önkormányzata 2011. évi  pénzmaradványa terhére. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város 
Polgármestere a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulástól a 10e Ft 
kiegészítő normatíva különbözetét megigényli. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 

Dr. Sükösd Tamás 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 1744 órakor 

elhagyták az üléstermet. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita  
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
Tóth Béla        Etelvári Zoltán  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József        Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Hantos- Nagylók körjegyzője 
 
 
 
        Viniczai Ramóna 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
  
 
 
Fischer József       Gálné Papp Erika  
Hantos község polgármestere     Hantos- Nagylók körjegyzője 
 
 
 
        Zab Zsuzsanna 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 


