Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)
Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. július 31-én a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Dr. Sükösd Tamás
Novák Kovács Zsolt
Érsek Enikő
Juhász János
Nagy Tibor
Erős Ferenc
Etelvári Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (7 fő)

Hantos község képviselőtestülete:
Fischer József
Fischerné Koncz Katalin
Suhaj Józsefné

polgármester
képviselő
képviselő (3 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Balogh Ágnes
Horgosi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő (4 fő)

Állandó meghívottak:

Szenci György Sárbogárd város aljegyzője, Gálné Papp Erika
Nagylók-Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási előadó, Kristóf
Veronika jegyzőkönyvvezető.

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 7 képviselő tartózkodik
az ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán és Erős Ferenc képviselőket.
Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását.
A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel Erős Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását
A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.

Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.
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Tóth József Nagylók község polgármestere: tisztelettel köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képviselő
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Balogh Ágnes képviselőt. Szavazásra teszi fel a
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a 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.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné 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 napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Visszaadja a szót a sárbogárdi polgármesternek.

Napirend:
1.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

2.)

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: Írásban valamennyi képviselő megkapta a
napirend anyagát. A módosítását indokolja az Oktatási- Közművelődési és Sportbizottság által a nyári táborozáshoz felosztott összeg, ill. a bérkompenzáció. Ennek megfelelően szükséges a költségvetés módosítása. A napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság
elnökének távollétében elmondja, hogy a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. Megnyitja a
napirend feletti vitát. A testület tagjait kérdezi, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás
van e.
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A napirendhez a sárbogárdi képviselők nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
143/2012.(VII.31.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása”
című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás:

- személyi kiadás
- szociális hozzájárulási adó
- dologi kiadás

8.349 eFt
2.174 eFt
2.989 eFt

Bevétel:

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 13.512 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Támogatás
- támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

13.512 eFt
50 eFt
8.175 eFt
4.683 eFt
297 eFt
307 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.
Határidő:
Felelős

azonnal
polgármester
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.

Tóth József Nagylók község polgármestere: a nagylóki képviselőtestület is hasonló módon
tárgyalja a napirend anyagát. Az előterjesztéshez nem kíván mást hozzáfűzni, mint azt,
hogy Nagylók község hozzájárulását nem befolyásolja ez a módosítás. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van e.
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:
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Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
88/2012.(VII.31.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésében „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás:

- személyi kiadás
- szociális hozzájárulási adó
- dologi kiadás

8.349 eFt
2.174 eFt
2.989 eFt

Bevétel:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd –
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012.
évi költségvetés módosítását 13.512 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint
állapítja meg:

Támogatás
- támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

13.512 eFt
50 eFt
8.175 eFt
4.683 eFt
297 eFt
307 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős

azonnal
Tóth József polgármester

Fischer József: Hantos község polgármestere: Ugyanezen napirendi pontot tárgyalja Hantos község képviselőtestülete is. A kiküldött anyagban látható, hogy mi indokolja a módosítást, és mekkora az összege. Olyan megjegyzést szeretne hozzátenni, hogy ilyenkor előfordul, hogy felmerül, miért is kell átjönni Sárbogárdra, ezt megtehetnék rutinosabban is. Mivel Hantosnak van másik társulása is, de az nem működik ilyen jól, így ezt
a formát sokkal jobbnak tartja. Ez annak a példája, hogy így is lehet dolgozni. Változatlan formában javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadásra.
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
65/2012.(VII.31.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésében „ a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás:

- személyi kiadás
- szociális hozzájárulási adó
- dologi kiadás

8.349 eFt
2.174 eFt
2.989 eFt

Bevétel:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd –
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012.
évi költségvetés módosítását 13.512 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint
állapítja meg:

Támogatás
- támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

13.512 eFt
50 eFt
8.175 eFt
4.683 eFt
297 eFt
307 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős
2.)

azonnal
Fischer József polgármester

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: A bevételi oldal a bérkompenzáció és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának változása miatt módosul. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A
bizottság elnökének távollétében elmondja, hogy a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező
határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
144/2012.(VII.31.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás:

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

32.149 eFt
8.420 eFt
62.691 eFt
232 eFt

Bevétel:

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 103.492 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

34.051 eFt
69.846 eFt
43.758 eFt
294 eFt
0 eFt
25.794 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő
szolgálat módosított költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat költségvetésébe, valamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a nappali ellátás módosított költségvetését az
Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester
Tóth József: Az előterjesztést megkapta a képviselőtestület minden tagja. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kapcsolatban?
Kéri a képviselőtestületi tagok véleményét.
A nagylóki képviselők 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:
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
89/2012. (VII.31.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról
Nagylók Község képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében „ a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása”
című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás:

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

32.149 eFt
8.420 eFt
62.691 eFt
232 eFt

Bevétel:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd –
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetés módosítását 103.492 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

34.051 eFt
69.846 eFt
43.758 eFt
294 eFt
0 eFt
25.794 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős Tóth József polgármester
Fischer József: kéri a hantosi képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot fogadják el.
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
66/2012. (VII.31.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
Hantos Község képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
„a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.

Kiadás:

- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

32.149 eFt
8.420 eFt
62.691 eFt
232 eFt

Bevétel:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd –
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetés módosítását 103.492 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

34.051 eFt
69.846 eFt
43.758 eFt
294 eFt
0 eFt
25.794 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős Fischer József polgármester
Dr. Sükösd Tamás megállapítja, hogy a három település képviselőtestülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a két települést
érintő - Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos - napirendet.
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A hantosi képviselőtestület tagjai 17 órakor
elhagyták az üléstermet.

kmf.
Dr. Sükösd Tamás
Sárbogárd város polgármestere

Szenci György
Sárbogárd város aljegyzője

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Erős Ferenc
képviselő, jkv. hitelesítő
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Tóth József
Nagylók község polgármestere

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

Fischer József
Hantos község polgármestere

Gálné Papp Erika
Hantos- Nagylók körjegyzője
Suhaj Józsefné
képviselő, jkv. hitelesítő

