Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012.
június 5-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében
megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Dr. Sükösd Tamás
Novák Kovács Zsolt
Nagy Tibor
Érsek Enikő
Tóth Béla
Erős Ferenc
Etelvári Zoltán
Macsim András

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

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Viniczai Mária
Horgosi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő (4 fő)

Állandó meghívottak:

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

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az
ülésteremben. Az ülést 1744 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.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A képviselőtestület 8
igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.

Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.
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Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti az együttes ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Arany Zsolt képviselőt. Szavazásra teszi fel a
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a
javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. A képviselőtestület 4
igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirend:
1.)

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
polgármester

A két képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására.

1.)

SárbogárdNagylók
Intézményfenntartó
Társulás
költségvetésének módosítása
Előadó:
polgármester

Közoktatási
2012.
évi

Tóth József Nagylók község polgármestere: a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás idei
évi költségvetésének módosítását tárgyaljuk. Az előterjesztésben le van írva, hogy mi az oka,
a napirendi pontot tárgyalásának. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdésük a
napirendi ponttal kapcsolatban?
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
74/2012.(VI.05) számú határozata
a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetés módosításáról
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésében
a
Sárbogárd
–
Nagylók
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetés módosítása című
előterjesztést megtárgyalta.
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
költségvetése módosítását 369.203 eFt kiadási
előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat
szerint állapítja meg:

Sárbogárd –
2012. évi
és bevételi
az alábbiak
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Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
Bevétel:
Saját bevétel:
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
Pénzmaradvány

176.370 eFt
47.210 eFt
145.623 eFt
27.079 eFt
340.295 eFt
165.469 eFt
19.639 eFt
155.187 eFt
1.829 eFt

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

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere: A napirendi pontot a PVVB tárgyalta.
Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: a PVVB 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?
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
117/2012.(VI.05.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetés módosítása című
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 369.203 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
Bevétel:
Saját bevétel:
Támogatás

176.370 eFt
47.210 eFt
145.623 eFt
27.079 eFt
340.295 eFt
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- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
Pénzmaradvány

165.469 eFt
19.639 eFt
155.187 eFt
1.829 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított
költségvetését az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
költségvetésébe a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően
építesse be.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester

Dr. Sükösd Tamás megállapítja: a két képviselőtestület a napirend anyagát megtárgyalta,
megköszönve a munkát, az együttes ülést 1747 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás
Sárbogárd város polgármestere

Demeterné Dr. Venicz Anita
Sárbogárd város jegyzője

Tóth Béla
képviselő, jkv. hitelesítő

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Gálné Papp Erika
Hantos- Nagylók körjegyzője

Arany Zsolt
képviselő, jkv. hitelesítő

