Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében
megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Dr. Sükösd Tamás
Érsek Enikő
Nagy Tibor
Tóth Béla
Erős Ferenc
Etelvári Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

(6 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Takácsné Erdélyi Mária
Balogh Ágnes
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

(6 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, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.

Média:

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 6 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1752 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és javasolja Tóth Béla és Erős Ferenc képviselőket. Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú)
szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.

Tóth József Nagylók község polgármestere tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 6 képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Balogh Ágnes képviselőt. Szavazásra teszi fel
a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó
szavazattal a javaslatot elfogadta.
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Napirend:
1.)

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

2.)

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ évi alakulásáról
és az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

3.)

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése.
Előadó: polgármester
A két képviselőtestület rátér a napirendi pont tárgyalására.

1.)

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

Tóth József Nagylók polgármestere: a napirendhez nem kíván kiegészítést fűzni, az írásos
előterjesztést a képviselőtestület tagjai megkapták.
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
156/2011. (XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011.
évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 378.250 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

185.354 eFt
48.038 eFt
144.558 eFt
300 eFt

Bevétel
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Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
Pénzmaradvány

26.704 eFt
348.120 eFt
175.709 eFt
17.410 eFt
155.001 eFt
3.426 eFt

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

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: a sárbogárdi képviselőtestület is a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítását tárgyalja. A témát a
PVVB tárgyalta, kérdezi a bizottság elnökét, miként foglaltak állást?
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás?
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
261/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetés módosítása című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

185.354 eFt
48.038 eFt
144.558 eFt
300 eFt

Bevétel

A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 378.250 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
Pénzmaradvány

26.704 eFt
348.120 eFt
175.709 eFt
17.410 eFt
155.001 eFt
3.426 eFt
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően építesse be.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester

2.)

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ évi alakulásáról és
az év végéig várható teljesítéséről c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: az előterjesztésből látható, hogy időarányosnak tekinthető a teljesítés, a saját bevétel teljesítése már túl is van az időarányos mértéken.
Itt is elmondható, hogy a Kistérségi Társulás javított a dolgokon.
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kérdezi a PVVB elnökét, hogy milyen módon foglalt állást a
bizottság?
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: a napirend feletti vita keretében kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk?
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
262/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel

Saját bevétel
Támogatás
-Normatíva
-Sbg. Önk. hjár.
-Nagylók Önk. hjár.
Pénzmaradvány
Összesen

ElőTelj.
irányzat
IX.30-ig
25.594 eFt
22.114 eFt
345.205 eFt 261.313 eFt
173.760 eFt 127.974 eFt
154.035 eFt 120.683 eFt
17.410 eFt
12.656 eFt
3.426 eFt
3.426 eFt
374.225 eFt

286.853 eFt

Várható
Összes
telj.
telj.
6.104 eFt
28.218 eFt
77.942 eFt 339.255 eFt
45.786 eFt 173.760 eFt
27.402 eFt 148.085 eFt
4.754 eFt
17.410 eFt
3.426 eFt
84.046 eFt

370.899 eFt

Kiadás
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Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Beruházás

Előirányzat
183.089 eFt
47.426 eFt
143.410 eFt
300 eFt

Várható
telj.
43.126 eFt
11.547 eFt
29.073 eFt
300 eFt

Összes
telj.
179.385 eFt
46.775 eFt
130.263 eFt
300 eFt
14.176 eFt

84.046 eFt

370.899 eFt

14.176 e Ft

Függő pénzkészlet

Összesen

Telj.
IX.30-ig
136.259 eFt
35.228 eFt
101.190 eFt

374.225 eFt

286.853 eFt

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás ¾ éves
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen
határozatnak megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József Nagylók polgármestere: az időarányos teljesítéseket nézve, bízik benne, hogy
év végére akár némi megtakarítás is kimutatható lesz ennél a feladatellátásnál. Javasolja
képviselőtársainak, hogy a határozati javaslatot fogadják el, de még a szavazás előtt kéri a
képviselők hozzászólását, véleményét.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
157/2011.(XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év
végéig várható teljesítéséről
A képviselőtestület a Tájékoztató a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel

Saját bevétel
Támogatás
-Normatíva
-Sbg. Önk. hjár.
-Nagylók Önk. hjár.
Pénzmaradvány
Összesen

ElőTelj.
irányzat
IX.30-ig
25.594 eFt
22.114 eFt
345.205 eFt 261.313 eFt
173.760 eFt 127.974 eFt
154.035 eFt 120.683 eFt
17.410 eFt
12.656 eFt
3.426 eFt
3.426 eFt
374.225 eFt

286.853 eFt

Várható
Összes
telj.
telj.
6.104 eFt
28.218 eFt
77.942 eFt 339.255 eFt
45.786 eFt 173.760 eFt
27.402 eFt 148.085 eFt
4.754 eFt
17.410 eFt
3.426 eFt
84.046 eFt

370.899 eFt

Kiadás
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Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Beruházás

Előirányzat
183.089 eFt
47.426 eFt
143.410 eFt
300 eFt

Várható
telj.
43.126 eFt
11.547 eFt
29.073 eFt
300 eFt

Összes
telj.
179.385 eFt
46.775 eFt
130.263 eFt
300 eFt
14.176 eFt

84.046 eFt

370.899 eFt

14.176 e Ft

Függő pénzkészlet

Összesen

Telj.
IX.30-ig
136.259 eFt
35.228 eFt
101.190 eFt

374.225 eFt

286.853 eFt

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

3.)

Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetési koncepciója c. anyag véleményezése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: olyan információt fog elmondani, amit már korábban – még a hármas ülésen – el kellett volna mondania. Sajnos most vette észre, hogy
benne maradt a hármas, ill. kettes ülés 2012-es koncepcióval foglalkozó határozataiban,
hogy „étkezési utalványra 5000 Ft + SZJA tervezhető”. A PVVB jelen ülést megelőző ülésén,
ma délután, a koncepció tárgyalásakor olyan javaslatot fogalmazott meg a sárbogárdi képviselőtestület felé – tekintettel a fellépő forráshiányra – hogy a közalkalmazotti szektornál ez a
tétel kerüljön törlésre. Sárbogárd város költségvetési koncepciójának 10.) pontja szerint: „A
közalkalmazottak részére étkezési utalvány juttatása nem tervezhető, megtakarítás 17.439 e Ft.” Ez
azt jelenti, hogy a mi embereink nem kapnak étkezési utalványt egy évig. Egyébként korábban már volt ilyen helyzet.
Tóth József Nagylók polgármestere: ebből kifolyólag nem volt egységes a Társuláson belül
az alkalmazottak javadalmazása. Volt rá példa, amikor a nagylóki testület úgy döntött, hogy
biztosítja a közalkalmazottaknak az étkezési utalványt.
Javasolja, hogy most se kerüljön törlésre ez a juttatás.
Dr. Sükösd Tamás: az a baj, hogy jelen pillanatban a PVVB más javaslatot tett, a már említett 10.) pont elfogadásával. Ennek megfelelően áll össze a koncepciónk, mi már azzal számoltunk, hogy nem lesz étkezési utalvány a közalkalmazottaknál.
Tóth József: a számítások az 5 e Ft-os étkezési utalványt már nem tartalmazzák?
Dr. Sükösd Tamás: most kívánjuk kihúzni. Még a számolás tartalmazza. A költségvetési
koncepciót néhány helyen kipontozva terjesztjük a bizottságok, ill. a képviselőtestület elé. A
bizottság megtette a javaslatát, mely szerint a közalkalmazotti szektorban az 5 e Ft-os étkezési utalvány szűnjön meg. Ez a koncepció 10.) pontja, amit ma délután a PVVB-n kívül még
két másik bizottság is megtárgyalt és elfogadott.
Tóth József: véleménye szerint maradjon meg az 5000 Ft-os étkezési utalvány. Korábban is
feszültséget okozott a köztisztviselők/közalkalmazottak között. Másik indok, ami még mellette szól, hogy eddig mindenféle szűkítést, csonkítást a közoktatási intézményekben hajtottunk
végre. Már ez is nagyon elkeserítette az embereket. Korábban is volt egyfajta különbség a
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Sárbogárd, ill. Nagylók által elfogadottak között. Rápillantva képviselőtársaira, úgy érzékeli,
hogy a nagylóki képviselőtestület a „benthagyás” mellett voksolna.
Dr. Sükösd Tamás: Sárbogárd város esetében 21 millió Ft-ról van szó, ha mindent beleszámolunk.
Etelvári Zoltán: melyik a jobb megoldás: ha valakinek van munkája, de nincs 5 e Ft-ja, vagy
azt kell mondani, hogy 1-2-3 embert le kell építeni?
Tóth József: tulajdonképpen arányosan jelent ez a dolog anyagi terhet Sárbogárd, ill. Nagylók költségvetésének.
Etelvári Zoltán: évről-évre tárgyalja a képviselőtestület a koncepciót. Neki is mindig nagy fájdalmat okoz, ha valamit el kell vonni, vagy nem tudunk adni, de ha nincs rá pénzO
Dr. Sükösd Tamás: sajnálja, hogy előbb nem vette észre, hogy a társtelepülések koncepcióval kapcsolatos határozati javaslataiban szerepel az 5000 Ft-os étkezési utalvány.
A PVVB két órával ezelőtti ülésén viszont úgy döntött, hogy Sárbogárd város költségvetési
koncepciójából kerüljön törlésre ez a juttatás, - és utána még két bizottság is hasonlóan foglalt állást.
Rövid technikai szünetet rendel el, amíg kiderül, hogy pénzügyileg hogyan lehet áthidalni ezt
a problémát.
Technikai szünet.

Dr. Sükösd Tamás: pillanatnyilag nem tudunk mást tenni, mint a most következő 3.) napirendi pontnál is elfogadni ezt a tételt és utána a költségvetés tárgyalásakor megpróbáljuk megtalálni a megoldást a problémára azzal, hogy nagyon valószínű az, hogy a sárbogárdi képviselőtestület a koncepció 10.) pontjaként el fogja fogadni a törlést.
A határozati javaslathoz nem terjeszt elő módosító javaslatot. Majd később a költségvetés
tárgyalásakor visszatérünk az étkezési utalvánnyal kapcsolatos problémára. A napirendet a
PVVB tárgyalta, kérdezi a bizottság elnökét, miként döntött a bizottság?
Tóth Béla: az előzőek ismeretében megjegyzi, nem kompatibilis a PVVB javaslataO
Dr. Sükösd Tamás: igen, de most még számokról nem döntöttünk, költségvetési rendeletalkotás később lesz.
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás kéri a képviselők hozzászólását, véleményét a napirenddel kapcsolatban.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - változtatás nélküli – elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
263/2011.(XI.15.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás

Bevétel
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térítési díjat 2012. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel kell tervezni Sárbogárd esetében.
Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésére és a hátralékok behajtására.
Bérfejlesztésre nem tervezhető csak soros lépés.
Jubileumi jutalomra tervezhető.
Jutalomra nem tervezhető.
Étkezési utalványra 5000 Ft+ Szja tervezhető.
Dologi kiadások 2011. szinten tervezhetők, kivéve
a közüzemi díjakat a várható infláció 4,2 %-os
emeléssel.
Vásárolt élelmezés 2012. szeptember 1-től 4 %-os
emeléssel tervezhető.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2012. évi
költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József Nagylók polgármestere: kéri a képviselők hozzászólását, véleményét a napirend
vonatkozásában.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat – változatlan formában történő – elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
158/2011. (XI.15.) számú határozata
Sárbogárd- Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetési koncepciójáról

Bevétel

A képviselőtestület a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.
-

térítési díjat 2012. szeptember 1-től 4 %-os emeléssel kell tervezni Sárbogárd esetében.
Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésére és a hátralékok behajtására.

Kiadás

9
-

Bérfejlesztésre nem tervezhető csak soros lépés.
Jubileumi jutalomra tervezhető.
Jutalomra nem tervezhető.
Étkezési utalványra 5000 Ft+ Szja tervezhető.
Dologi kiadások 2011. szinten tervezhetők, kivéve
a közüzemi díjakat a várható infláció 4,2 %-os
emeléssel.
Vásárolt élelmezés 2012. szeptember 1-től 4 %-os
emeléssel tervezhető.

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester
Dr. Sükösd Tamás megköszönte a képviselőtestületek munkáját,
15
az együttes ülést 18 órakor bezárta.

kmf.
Dr. Sükösd Tamás
Sárbogárd város polgármestere

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Tóth Béla
képviselő, jkv. hitelesítő

Erős Ferenc
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József .
Nagylók község polgármestere

Gálné Papp Erika
Nagylók-Hantos körjegyzője
Balogh Ágnes
képviselő, jkv. hitelesítő

