
  
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 

 
Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, 

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
2010. július 29-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísz-
termében megtartott együttes üléséről. 
 

 

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 
  Juhász János 

Nedoba Károly 
Gábris István 
Varga László 
Bárfai Antal 
Horváth Tibor  
Schmidt Lóránd 
Fülöp Sándor 
Etelvári Zoltán 
 

polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 

képviselő(9 fő) 

 Hantos község képviselőtestülete:  
  Virág József 

Gyömörei Barnáné 
Hangyál Csaba  
Suhaj Józsefné 
Zab Zsuzsa 

polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő (5 fő) 
 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  Tóth József 

Arany Zsolt 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna 
Horgosi János 

polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 

képviselő 
  Képviselő (6 fő) 
 
Állandó meghívot-
tak: 

Szenci György aljegyző- okmányirodavezető, Gálné Papp 
Erika Nagylók- Hantos körjegyzőség körjegyzője, Harmath 
Józsefné gazdasági osztályvezető, Csomós Györgyné jegy-
zőkönyvvezető. 

 

 

Napirendhez megje-
lent: 

Fülöp Sándorné Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgató-helyettes. 

                                      
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti megjelenteket. Az együt-
tes képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település polgármes-
tere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az előző 
alkalmakkor. Az ülést 1630 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képvise-
lőtestület határozatképes, mivel 9 képviselő jelen van. 



 2

Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Fülöp Sándor és Gábris István személyé-
ben, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Fülöp Sándor jegy-
zőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) 
szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Gábris István jegyző-
könyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 8 igen 1 
tartózkodó szavazattal elfogadta. 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását.  
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
Virág József Hantos község polgármestere tisztelettel köszönti az együttes ülés 
résztvevőit. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel a 
megválasztott 8 képviselőből 5 fő megjelent.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyömörei Barnáné és Hangyál Csaba képvise-
lőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra teszi fel Gyömörei Barnáné  
jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen (egy-
hangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Hangyál Csaba jegy-
zőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 5 igen 
(egyhangú) szavazattal elfogadta.  
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását.  
A hantosi képviselőtestületet 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 

 

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapít-
ja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képvi-
selőből 6 fő megjelent.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Ramóna képviselőt, aki jelezte, hogy a 
feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Ramóna jegyzőkönyv hitelesítőnek 
történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a javas-
latot elfogadta. 
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását.  
A nagylóki képviselőtestületet 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
N a p i r e n d :   
 

1.)  Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu-
lás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója. 

 Előadó:  polgármester 
 
2.)  Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu-

lás 2010. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó:  polgármester 
 
3.)  Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2010. I. féléves beszámolója. 
 Előadó:  polgármester 
 
4.)  Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó:  polgármester 
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A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 

 
  1.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn- 

  tartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves beszá- 
  molója. 

    
Tóth József  Nagylók község polgármestere: a mai ülés első napirendi pontja a Sár-
bogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költ-
ségvetésének I. féléves beszámolója. Az előterjesztést megkapták Sárbogárdról, kö-
szönik. A testületi ülést megelőzően Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát. Kéri a bi-
zottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Arany Zsolt: a Pénzügyi Bizottság a napirend anyagát elfogadásra javasolja a kép-
viselőtestületnek. 
 
Tóth József megállapítja: a nagylóki képviselőtestület tagjai hozzászólásra nem je-
lentkeztek, ezért szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta:  

Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

66/2010.(VII.29.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók  

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

 
A képviselőtestület a  „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. 
féléves beszámolója”  című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 

 
 
 
 
 
 
Bevétel 

   
 Előirányzat Teljesítés 
- saját bevétel 60 eFt 60 eFt 
Támogatás   
- normatíva 8.466 eFt 4.383 eFt 
- Sárbogárd Önk.hozzájár. 4.851 eFt 1.486 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 234 eFt 98 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 543 eFt 226 eFt 

Ö s s z e s e n : 14.154 eFt 6.253 eFt 
    
 
 
Kiadás 

   
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 9.249 eFt 4.079 eFt 
Járulék 2.441 eFt 940 eFt 
Dologi kiadás 2.464 eFt 1.234 eFt 

Ö s s z e s e n : 14.154 eFt 6.253 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tóth József polgármester 

 
 
Virág József Hantos község polgármestere: első napirendi pontként a Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás I. félévi költségvetésének beszámolóját tárgyalja a tes-
tület. A napirenddel kapcsolatos előterjesztést a képviselőtestületi tagok megkapták. 
Megkérdezi: van kérdésük a témával kapcsolatban? – amennyiben nincs, szavazásra 
teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

62/2010.(VII.29.) számú határozata 
a Sárbogárd- Hantos- Nagylók  

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

 
A képviselőtestület a   „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. 
féléves beszámolója”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 

 
 
 
 
 
 
Bevétel 

   
 Előirányzat Teljesítés 
- saját bevétel 60 eFt 60 eFt 
Támogatás   
- normatíva 8.466 eFt 4.383 eFt 
- Sárbogárd Önk.hozzájár. 4.851 eFt 1.486 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 234 eFt 98 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 543 eFt 226 eFt 
Ö s s z e s e n : 14.154 eFt 6.253 eFt 

    
 
 
Kiadás 

   
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 9.249 eFt 4.079 eFt 
Járulék 2.441 eFt 940 eFt 
Dologi kiadás 2.464 eFt 1.234 eFt 
Ö s s z e s e n : 14.154 eFt 6.253 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Virág József polgármester 
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a sárbogárdi képviselőtestület is az 
1.) napirendi pontra tér rá. A témát a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesz-
tési Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését. 
 
Gábris István: a PVVB az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot  - 3 igen 
(egyhangú) szavazattal -  elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.  
 
Juhász János: mivel a napirendhez hozzászólásra senki nem jelentkezett, szava-
zásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

150/2010.(VII.29.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a  „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. 
féléves beszámolója”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 

 
 
 
 
 
 
Bevétel 

   
 Előirányzat Teljesítés 
- saját bevétel 60 eFt 60 eFt 
Támogatás   
- normatíva 8.466 eFt 4.383 eFt 
- Sárbogárd Önk.hozzájár. 4.851 eFt 1.486 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 234 eFt 98 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 543 eFt 226 eFt 
Ö s s z e s e n : 14.154 eFt 6.253 eFt 

    
 
 
Kiadás 

   
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 9.249 eFt 4.079 eFt 
Járulék 2.441 eFt 940 eFt 
Dologi kiadás 2.464 eFt 1.234 eFt 
Ö s s z e s e n : 14.154 eFt 6.253 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás fél-
éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámoló-
jába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
   2.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intéz- 

   ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének  
   módosítása. 
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Tóth József Nagylók község polgármestere: a következő napirend a Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása. A témát tár-
gyalta a Pénzügyi Bizottság. Kéri a bizottság véleményét. 
 
Arany Zsolt: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Tóth József: megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjainak nincs kérdése a napi-
renddel kapcsolatban, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
67/2010.(VII.29.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók  
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének módosításáról 

 
 

A képviselőtestület a  „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének 
módosítása”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010.évi költségvetés módosítását 14.188 
eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt elő-
irányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 
 

Kiadás 

  
- személyi kiadás 9.249 eFt 
- járulék 2.441 eFt 
- dologi kiadás 2.498 eFt 

  
 
 
 

Bevétel 

  
Saját bevétel 60 eFt 
Támogatás 14.128 eFt 
- normatíva 8.466 eFt 
- átvett pénzeszköz 34 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.851 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 234 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 543 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Tóth József polgármester 
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Virág József Hantos község polgármestere: a Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása vált szükségessé - mint ahogyan 
olvasható az előterjesztésben: A költségvetés módosítását a Sárbogárdi Oktatási és 
Közművelődési Bizottság által kiirt nyári táborozási pályázaton nyert 34 e Ft felosztá-
sa indokolja. Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. Kéri, ha van kérdésük, te-
gyék fel. 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai részéről a napirendhez nem volt hozzászólás. 
 
Virág József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

63/2010.(VII.29.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók  

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének módosításáról 

 
A képviselőtestület a  „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének 
módosítása”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010.évi költségvetés módosítását 14.188 
eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt elő-
irányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 
 

Kiadás 

  
- személyi kiadás 9.249 eFt 
- járulék 2.441 eFt 
- dologi kiadás 2.498 eFt 

  
 
 
 

Bevétel 

  
Saját bevétel 60 eFt 
Támogatás 14.128 eFt 
- normatíva 8.466 eFt 
- átvett pénzeszköz 34 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.851 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 234 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 543 eFt 

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



 8

 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás ez évi költségvetésének módosítása címet viselő napirendet tárgyalja a tes-
tület. Kéri a PVVB javaslatát. 
 
Gábris István: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.   
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

151/2010.(VII.29.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a  „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének 
módosítása”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010.évi költségvetés módosítását 14.188 
eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt elő-
irányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 
 

Kiadás 

  
- személyi kiadás 9.249 eFt 
- járulék 2.441 eFt 
- dologi kiadás 2.498 eFt 

  
 
 
 

Bevétel 

  
Saját bevétel 60 eFt 
Támogatás 14.128 eFt 
- normatíva 8.466 eFt 
- átvett pénzeszköz 34 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.851 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 234 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 543 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költ-
ségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően 
építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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   3.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgál- 
    tatási Intézményfenntartó Társulás 2010. I. féléves  

   beszámolója. 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: 3.) napirendi pontként a Sárbogárd- 
Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. I. 
féléves beszámolóját tárgyalja a képviselőtestület. A témát a testületi ülést megelő-
zően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a bizottság javaslatát. 
 
Arany Zsolt: a PB elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
A napirendhez a nagylóki képviselőtestületi tagok nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

68/2010.(VII.29.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók  

Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
 költségvetésének 2010. I. féléves teljesítéséről 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költ-
ségvetésének I. féléves beszámolója”  című előterjesztést meg-
tárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó Társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 

 
 
 
 
 
Bevétel 

   
 Előirányzat Teljesítés 
- intézményi  saját bevétel 29.844 eFt 14.081 eFt 
Támogatás 66.345 eFt 33.747 eFt 
- normatíva 45.055 eFt 22.927 eFt  
- Sárbogárd Önk.hozzájár. 19.615 eFt 10.122 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 1.236 eFt 515 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 183 eFt 
Ö s s z e s e n : 96.189 eFt 47.828 eFt 

    
 
 

 
Kiadás 

   
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 31.754 eFt 16.895 eFt 
Járulék 8.050 eFt 4.403 eFt 
Dologi kiadás 56.165 eFt 26.530 eFt 
Felhalmozás 220 eFt  
Ö s s z e s e n : 96.189 eFt 47.828 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Tóth József polgármester 

 
 
Virág József Hantos község polgármestere: a 3.) napirendi pont a Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves be-
számolója. Láthatjuk az előterjesztésben, hogy közel 50 %-os volt a teljesítés úgy a 
bevételeknél, mint a kiadásoknál. Kérdezi: van kérdése a témával kapcsolatban a 
hantosi képviselőtestületi tagoknak? Miután megállapítja, hogy a testület tagjai nem 
kívánnak hozzászólni a napirendhez, szavazásra teszi fel az előterjesztésben sze-
replő határozati javaslat elfogadását.  
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

64/2010.(VII.29.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók  

Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költ-
ségvetésének I. féléves beszámolója”  című előterjesztést meg-
tárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó Társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 

 
 
 
 
 
Bevétel 

   
 Előirányzat Teljesítés 
- intézményi  saját bevétel 29.844 eFt 14.081 eFt 
Támogatás 66.345 eFt 33.747 eFt 
- normatíva 45.055 eFt 22.927 eFt  
- Sárbogárd Önk.hozzájár. 19.615 eFt 10.122 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 1.236 eFt 515 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 183 eFt 
Ö s s z e s e n : 96.189 eFt 47.828 eFt 

    
 
 
 
Kiadás 

   
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 31.754 eFt 16.895 eFt 
Járulék 8.050 eFt 4.403 eFt 
Dologi kiadás 56.165 eFt 26.530 eFt 
Felhalmozás 220 eFt  
Ö s s z e s e n : 96.189 eFt 47.828 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Virág József polgármester 
 
 

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a 3.) napirendi pontot: a Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének I. féléves 
beszámolóját tárgyalja a testület. Kéri a PVVB javaslatát. 
 
Gábris István: ismerteti a PVVB javaslatát, mely szerint a bizottság 3 igen (egyhan-
gú) – szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

152/2010.(VII.29.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költ-
ségvetésének I. féléves beszámolója”  című előterjesztést meg-
tárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó Társulás 2010. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 

 
 
 
 
 
 

Bevétel 

   
 Előirányzat Teljesítés 
- intézményi  saját bevétel 29.844 eFt 14.081 eFt 
Támogatás 66.345 eFt 33.747 eFt 
- normatíva 45.055 eFt 22.927 eFt  
- Sárbogárd Önk.hozzájár. 19.615 eFt 10.122 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 1.236 eFt 515 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 183 eFt 
Ö s s z e s e n : 96.189 eFt 47.828 eFt 

    
 
 
 

Kiadás 

   
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 31.754 eFt 16.895 eFt 
Járulék 8.050 eFt 4.403 eFt 
Dologi kiadás 56.165 eFt 26.530 eFt 
Felhalmozás 220 eFt  
Ö s s z e s e n : 96.189 eFt 47.828 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás fél-
éves beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámoló-
jába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

   4.)  Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgálta- 
   tási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költség- 
   vetésének módosítása. 

     
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: a Szociális Alapszolgáltatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítását tárgyalja a testület 
4.) napirendi pontként, melyet tárgyalt a Pénzügyi Bizottság. Kéri a PB javaslatát. 
 
Arany Zsolt: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.  
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

69/2010.(VII.29.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók 

Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
2010. évi költségvetésének módosításáról 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költ-
ségvetésének módosítása”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 
98.906 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
 
 
 

Kiadás 

  
- személyi kiadás 31.754 eFt 
- járulék 8.050 eFt 
- dologi kiadás 58.882 eFt 
- felhalmozási kiadás 220 eFt 
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Bevétel 

  
Saját bevétel 29.844 eFt 
Támogatás 69.062 eFt 
- normatíva 47.772 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 1.236 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 19.615 eFt 

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

 
 
 
 
Virág József Hantos község polgármestere: a 4.) napirendi pontban a Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítá-
sáról van szó. Láthatjuk az indokot az előterjesztésben. Megjegyzi: ez egy kellemes 
dolog számunkra. (Előterjesztés szerint: A költségvetés módosítását a családsegítő szolgá-

latnál a nyári gyermekétkeztetésre kapott 2.717 e Ft felosztása indokolja.) 

 
Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük. 
 
Mivel a képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá, szavazásra teszi 
fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

65/2010.(VII.29.) számú határozata 
a Sárbogárd- Hantos- Nagylók  

Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének módosításáról  

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költ-
ségvetésének módosítása”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 
98.906 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
 
 
 

Kiadás 

  
- személyi kiadás 31.754 eFt 
- járulék 8.050 eFt 
- dologi kiadás 58.882 eFt 
- felhalmozási kiadás 220 eFt 
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Bevétel 

  
Saját bevétel 29.844 eFt 
Támogatás 69.062 eFt 
- normatíva 47.772 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 1.236 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 19.615 eFt 

 
 

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

 
 
 
Virág József: mivel nála van a szó, mondana még egy-két gondolatot.  
Valószínűleg ez az utolsó alkalom, hogy ez a három testület a jelenlegi képviselőkkel 
így együtt ülésezik, ezért most köszöni meg Sárbogárd és Nagylók képviselőtestüle-
tének egyrészt azt, hogy lehetővé tették ennek a társulásnak a létrejöttét, másrészt 
azt is, hogy ilyen jól, az elvárásoknak megfelelően működtetni is tudták. Az önkor-
mányzatok fontos feladatát vállalta át ez a társulás és ezzel a kisebb önkormányzat-
ok – Nagylók és Hantos – válláról levett olyan feladatokat, amit ők egyedül nem igen 
tudtak volna megszervezni.  
 
Úgy tűnik – az eddigi tapasztalatok ezt mutatják  – hogy a társulás jól működik. Re-
méli, hogy az új képviselőtestületek tovább folytatják az együttműködést.  
 
Valamennyiünk előtt ismert, hogy csökkentették az önkormányzati képviselők szá-
mát, így valószínűleg nem mindenkivel találkozunk választás után, ezért fejezi ki 
most – az utolsó együttes ülésen - köszönetét az intézmények vezetőinek is, vala-
mint a sárbogárdi hivatalnak, hogy ilyen naprakész és pontos előterjesztéseket készí-
tettek.  
„Mégegyszer: köszönöm.” 
 
 
 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: megköszöni az elhangzott szép sza-
vakat. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület is rátér a 4.) napirendi pont: Szociális alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása tárgyalására. 
Kéri a PVVB javaslatát. 
 
Gábris István: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatát elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
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Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének 

153/2010.(VII.29.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költ-
ségvetésének módosítása”   című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 
98.906 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
 
 
 

Kiadás 

  
- személyi kiadás 31.754 eFt 
- járulék 8.050 eFt 
- dologi kiadás 58.882 eFt 
- felhalmozási kiadás 220 eFt 

  
 
 
 

Bevétel 

  
Saját bevétel 29.844 eFt 
Támogatás 69.062 eFt 
- normatíva 47.772 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 1.236 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 439 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 19.615 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költ-
ségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően 
építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
 
 
Juhász János a hármas ülés végén ő is köszöni az együttműködést a képviselőtes-
tületek tagjainak, és azt is, hogy mindig vállalták az utazást és a vele járó plusz fá-
radtságot. Elmondható, hogy valóban jól működött valamennyi intézményfenntartó 
társulás, beleértve azt is, amiben csak Sárbogárd és Nagylók van benne. 
 
Megköszön mindenkinek mindent, külön kiemelve a mai napot is, hogy mindegyik 
képviselőtestület határozatképes volt. 
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Elköszön a hantosi polgármestertől és képviselőktől. A sárbogárdi képviselőtestület a 
nagylóki képviselőtestülettel tárgyal tovább. 
 

 
A hantosi képviselőtestület tagjai 1645 órakor 

 elhagyták az üléstermet. 
 
 

kmf. 
 
 
 
Juhász János      Szenci György  
Sárbogárd város polgármestere      Sárbogárd város aljegyzője 
 
 
 
Fülöp Sándor     Gábris István  
sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő  sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Virág József      Gálné Papp Erika 
Hantos község polgármestere   Hantos-Nagylók körjegyzője 
 
 
 
Gyömörei Barnáné      Hangyál Csaba  
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő   hantosi képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József      Gálné Papp Erika 
Nagylók község polgármestere   Hantos-Nagylók körjegyzője 
 
 
 
       Viniczai Ramóna 
       nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő  
 

 
 
 

 


