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(hangrögzítéssel) 
 

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagy-
lók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 
10-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtar-
tott együttes üléséről. 
 

 

 
Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 

Dr. Sükösd Tamás polgármester 
Novák Kovács Zsolt alpolgármester 
Érsek Enikő képviselő 
Juhász János képviselő 
Nagy Tibor  képviselő 
Erős Ferenc képviselő 
Macsim András képviselő 
Etelvári Zoltán képviselő (8 fő) 

 
Nagylók község képviselőtestülete: 

Tóth József polgármester 
Viniczai Mária képviselő 
Horgosi János képviselő 
Arany Zsolt  alpolgármester (4 fő) 

 
Állandó meghívottak: Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője, Gálné 

Papp Erika Nagylók-Hantos jegyzője, Harmath Józsefné gazda-
sági osztályvezető, Kristóf Veronika jegyzőkönyvvezető. 

 

 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere  köszönti a megjelenteket. Megállapít-

ja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik 
az ülésteremben. Az ülést 1748 órakor megnyitja.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán  és Erős Ferenc  képvise-
lőket.  

Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán  jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú)  szavazattal a javaslatot elfogadta.  

Szavazásra teszi fel Erős Ferenc  jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 8 igen (egyhangú)  szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend i pontok elfogadását  

A képviselőtestület 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 4 képviselő jelen 
van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Máriá t. Szavazásra teszi fel a jegyző-
könyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.  

A képviselőtestület 3 igen, 1 tartózkodó  szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend i pontok elfogadását.  

A képviselőtestület 4 igen (egyhangú)  szavazattal a napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfo-
gadása 

 Előadó: polgármester 
 

A két képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1.) Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-

sulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámo-
ló elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 

Tóth József : Az előterjesztésben bemutatásra kerültek az elmúlt év költségvetési teljesülé-
sei. Az átutalt nagylóki hozzájárulás 19.639 eFt volt. Képviselőtársait kérdezi, hogy van 
e kérdésük a napirenddel kapcsolatosan? 

 
A képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 

 
Tóth József : Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
49/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetése végrehajtásáról 

 
 
Nagylók Községi Önkormányzat  képviselő-testülete  a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási In-
tézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadá-
sa tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási  Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetésének végrehajtását 404.368 e Ft teljesített bevétellel és 402.850 e Ft teljesített 
kiadással, 1.518 eFt pénzkészlettel, valamint 7.567 eFt pénzmaradvánnyal fogadja el az 1 sz. 
mellékletben részletezettek szerint. 
 

A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
- személyi jellegű 189.170 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 49.602 e Ft 
- dologi jellegű 155.227 e Ft 
- felhalmozási jellegű 2538 e Ft 
  

 
 
A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2012. évre Nagylók Község Önkormányzat 
részéről 17.402  e Ft hozzájárulást állapít meg. 
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A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete   

- Nagylók Község Önkormányzata által a 2012. évben teljesített 19.639 .000 Ft bevétel-
ből  Nagylók Község Önkormányzata részére a 1. 475.000 -Ft visszatérítéséről gondos-
kodik a Sárbogárd Város Önkormányzata 2012. évi  pénzmaradványa terhére. 

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

 
 

Tóth József átadja a szót Sárbogárd Város polgármesterének 
 
Dr. Sükösd Tamás : Mi is ugyanezen napirendi pontot tárgyaljuk. A Közoktatási Intézmény-

fenntartó Társulásnak 2012. volt az utolsó teljes éve, mert azóta az állami köznevelés 
az államhoz került. Az óvodák tekintetében pedig csak egy kényszer egység volt, mert 
a nagylóki gyermekek Nagylókra, a sárszentmiklósi gyerekek Sárszentmiklósra jártak 
óvodába. Együttműködésünk jó volt, de ez egy olyan fajta intézményfenntartó társulás, 
melynek társulásszerű jogutódja nem lesz. Mindegyik önkormányzat maga fogja ellátni 
ezen feladatát. 
A témát a PVVB tárgyalta, a bizottság elnökének távollétében ismerteti a döntést. A 
PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és a képviselő-
testületnek is elfogadásra ajánlja. Megnyitva a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy kér-
dés, észrevétel van-e? 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés nem volt. 
 

Dr. Sükösd Tamás : Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező 
határozati javaslat elfogadását. 

 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

77/2013.(IV.10.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtár-
gyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetésének végrehajtását 404.368 e Ft teljesített bevétellel és 402.850 e Ft teljesített 
kiadással, 1.518 eFt pénzkészlettel, valamint 7.567 eFt pénzmaradvánnyal fogadja el az 1 sz. 
mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselő- testület a társulás költségvetéséhez 2012. évre Nagylók Község Önkormányzat 
részéről 17.402  e Ft hozzájárulást állapít meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére 
az 1.475 e Ft hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 
2012.évi pénzmaradványa terhére. 
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A Képviselő- testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámo-
lóját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse 
be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás  megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete a 

meghívóban szereplő napirendi pontot megtárgyalta. Az ülést 1755 órakor bezárta.  
 

Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: megállapítja, hogy a település képviselőtes-

tülete a meghívóban szereplő napirendi pontot megtárgyalta. Az ülést 1755 órakor be-
zárta. 

 
 

kmf. 
 
 
 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita  
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
 
Etelvári Zoltán       Erős Ferenc  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
Tóth József        Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Hantos- Nagylók jegyzője 
 
 
 
 
        Viniczai Mária 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 


