
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(digitális hangrögzítéssel) 
 
 

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Kö-
zségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 13-
án a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott 
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 
Nedoba Károly képviselő 
Tóth Béla képviselő 
Macsim András képviselő 
Etelvári Zoltán képviselő (10 fő) 

 
Hantos község képviselőtestülete:  

Fischer József polgármester 
Zab Zsuzsanna  képviselő 
Suhaj Józsefné képviselő (3 fő) 

 
Nagylók község képviselőtestülete: 

Tóth József polgármester 
Viniczai Mária képviselő 
Balogh Ágnes képviselő 
Horgosi János  képviselő (4 fő) 

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

Papp Erika Nagylók-Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné gaz-
dasági osztályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási elő-
adó, Kristóf Veronika jegyzőkönyvvezető. 

 

Napirendhez megje-
lent:  

Fülöpné Nemes Ildikó Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója. 

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

ja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik 
az ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyző-
könyv hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán és Tóth Béla képviselőket.  

Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.  

Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
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Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását  

A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 

 
 

Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: Tisztelettel köszönti az együttes ülés részt-

vevőit. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képvise-
lő jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.  

A képviselőtestület 3 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  

A képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
 

Dr. Sükösd Tamás átadja a szót a hantosi polgármesternek. 
 
Fischer József Hantos község polgármestere: Üdvözli az együttes ülés résztvevőit. Meg-

állapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna 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. 
 
 
N a p i r e n d :   
 
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 

 
3.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az 
év végéig várható teljesítéséről 
Előadó: polgármester 

 
4.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intéz-

ményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves 
alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről 
Előadó: polgármester 
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5.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és 
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: polgármester 

 
 

A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu-

lás 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: polgármester 
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: 13 millió 512 ezer forint kiadási és bevételi 

előirányzattal terveztük a költségvetést. A módosítást a háromhavi bérkompenzáció in-
dokolja. Ez az önkormányzatoknál nagyon nagy változást nem okoz. Intézményfenntar-
tó társulás keretében üzemeltetjük a gyermekjóléti feladatot is. Úgy látszik, hogy a szo-
ciális ágazatnak – és ebbe beletartozóan a gyermekjóléti feladatoknak eddigi ismerete-
im alapján, mert ma nem láttam a parlamenti ülést – van létjogosultsága társulati for-
mában működni 2013-ban is. A normatív finanszírozásból úgy tűnik, eddigi ismereteim 
alapján, hogy ez kevésbé terhelné meg az önkormányzatainkat. A közoktatási társu-
lásnál – az óvodánál – egyenlőre nem látszik, hogy jobb lenne a társulati forma. A köz-
nevelési törvények és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról nem történt még 
végszavazás. A napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kéri, hogy ismertesse 
a PVVB álláspontját. 

Tóth Béla: A PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  

Dr. Sükösd Tamás: Megnyitja a napirend feletti vitát. A testület tagjait kérdezi, hogy kérdés, 
észrevétel, hozzászólás van-e.  

Nedoba Károly: Polgármester úr, remélem az előző mondata csak véletlen volt, és nem fi-
gyelt oda, hogy ma kedd van, és ha nem nézte az ülést, akkor az azt jelenti, hogy örül-
hetünk, mert nem munkaidőben nézte.  

Dr. Sükösd Tamás: Én arra gondoltam, hogy munkaidő után meg tudtam volna nézni.  
 
A napirendhez további hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elogadását. 

A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

196/2012.(XI.13.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 13.669 e Ft kiadási és bevételi elői-
rányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 8.472 eFt 
 - szociális hozzájárulási adó 2.208 eFt 
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 - dologi kiadás 2.989 eFt 
 
Bevétel: 
 Támogatás 13.669 eFt 
 - támogatás 50 eFt 
 - Normatíva 8.332 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését Köz-
ponti Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe az 
1. számú mellékletnek megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  polgármester 

 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 

 
Tóth József Nagylók község polgármestere: Képviselőtársaim megkapták az előterjesztést 

írott formában. Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést hozzáfűzni. A ha-
tározati javaslat elfogadását javasolom. 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 elfogadá-

sát. 

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

 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2012.(XI.13.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-

sulás 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 
13.669 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az aláb-
biak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 8.472 eFt 
 - szociális hozzájárulási adó 2.208 eFt 
 - dologi kiadás 2.989 eFt 
 
Bevétel: 
 Támogatás 13.669 eFt 
 - támogatás 50 eFt 
 - Normatíva 8.332 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 
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 - Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
 

Fischer József: Hantos község polgármestere: Változatlan formában javasolja a képviselő-
testületnek az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra. Annyit sze-
retnék hozzáfűzni, hogy remélem, amik működnek, és kell is, hogy működjenek, azok 
megmaradnak.  

 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-

dását. 

A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
104/2012.(XI.13.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” című előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 
13.669 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az aláb-
biak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 8.472 eFt 
 - szociális hozzájárulási adó 2.208 eFt 
 - dologi kiadás 2.989 eFt 
 
Bevétel: 
 Támogatás 13.669 eFt 
 - támogatás 50 eFt 
 - Normatíva 8.332 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Fischer József polgármester 
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2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: polgármester 

 
 
Dr. Sükösd Tamás: Látható, hogy a Családsegítő Szolgálat esetében hogyan nőtt a saját 

bevétel továbbszámlázás miatt. Sárbogárdnál amiatt van bevétel csökkenés, mert az 
ellátottak száma is csökkent. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét 
kérdezi, milyen módon foglaltak állást. 

Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  

Dr. Sükösd Tamás: 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 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

197/2012.(XI.13) Kth. sz. határozata 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2012. évi költségvetés módosítását 99.710 eFt kiadási és bevételi elői-
rányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 32.420 eFt 
 - járulék 8.495 eFt 
 - dologi kiadás 57.563 eFt 
 - felhalmozási kiadás 232 eFt 
Bevétel: 
 Saját bevétel 31.167 eFt 
 Támogatás 68.948 eFt 
 - Normatíva 44.104 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
 - Sárbogárd Önk hozzájár. 24.550 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő szolgálat módosított költ-
ségvetését 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 Intéz-
mény költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  polgármester 
 
Tóth József: Az előterjesztésből kitűnik, hogy a módosítás nem érinti az önkormányzatunk 

hozzájárulásának összegét. Ha megnézzük a táblázatot, mely magába foglalja az ösz-
szes szakterületen ellátott feladatokat, akkor az egyenlegből látható, hogy 405 eFt mu-



 7

tatkozik. Reméljük ez jó irányba fog elmozdulni. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük 
van-e az napirenddel kapcsolatban? 

 
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-

sát. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2012. (XI.13.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 
Nagylók  Községi Önkormányzat képviselő-testülete „a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 
99.710 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az aláb-
biak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 32.420 eFt 
 - járulék 8.495 eFt 
 - dologi kiadás 57.563 eFt 
 - felhalmozási kiadás 232 eFt 
Bevétel: 
 Saját bevétel 31.167 eFt 
 Támogatás 68.948 eFt 
 - Normatíva 44.104 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
 - Sárbogárd Önk hozzájár. 24.550 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 
105/2012. (XI.13.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása című 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés módosítását 
99.710 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az aláb-
biak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 32.420 eFt 
 - járulék 8.495 eFt 
 - dologi kiadás 57.563 eFt 
 - felhalmozási kiadás 232 eFt 
Bevétel: 
 Saját bevétel 31.167 eFt 
 Támogatás 68.948 eFt 
 - Normatíva 44.104 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
 - Sárbogárd Önk hozzájár. 24.550 eFt 

 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Fischer József polgármester 
 
3.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn-

tartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulá-
sáról és az év végéig várható teljesítéséről 
Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás: Szeretném kiemelni, hogy viszonylag jó ütemű volt a kiegészítő norma-

tíva vonatkozásában a kistérség. Ezt sikerült egyensúlyba hozni nem kis küzdelem 
árán. Úgy néz ki, hogy a Háló Intézményfenntartó miatt mi hárman állunk szemben a 
másik 7-el, és a költségeket szeretnék 1-2, vagy a korábbi évek gyakorlata alapján 
akár 6 hónapra is ránk terhelni, melynek ellenállunk. Ami még örömteli, hogy előre lát-
hatóan megtakarítás is várható. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét 
kérdezi, milyen módon foglaltak állást. 

Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  

Dr. Sükösd Tamás: 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 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

198/2012.(XI.13) Kth. sz. határozata 
 
A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év 
végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának 
háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 

 Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Összes telj. 
Támogatás 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 
-Normatíva 8.175 eFt 6.228 eFt 2.104 eFt 8.332 eFt 
-Támogatás 50 eFt 50 eFt  50 eFt 
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 2.420 eFt 1.282 eFt 3.702 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 223 eFt 74 eFt 297 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 230 eFt 77 eFt 307 eFt 
Összesen: 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 

 
Kiadás: 

 Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Összes telj. 
Személyi juttatás 8.349 eFt 6.125 eFt 2.090 eFt 8.215 eFt 
Szoc.hj.adó 2.174 eFt 1.616 eFt 564 eFt 2.180 eFt 
Dologi kiadás 2.989 eFt 1.410 eFt 883 eFt 2.293 eFt 
Összesen: 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed éves beszámoló-
ját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építes-
se be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 
 
 
Tóth József: Az előterjesztést megkapta a képviselőtestület minden tagja. Úgy gondolom, 

hogy időarányosan alakultak a teljesítések, így elfogadásra ajánlom a határozati javas-
latot. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kapcsolatban? 

 
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-

sát. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2012. (XI.13.) számú határozata 

Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről 

 
Nagylók  Községi Önkormányzat képviselő-testülete „a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásá-
nak ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről” című előterjesztést megtár-
gyalta 
 
Nagylók Községi Önkormányzat képviselőtestülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi 
költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Bevétel: 

 Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Összes telj. 
Támogatás 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 
-Normatíva 8.175 eFt 6.228 eFt 2.104 eFt 8.332 eFt 
-Támogatás 50 eFt 50 eFt  50 eFt 
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 2.420 eFt 1.282 eFt 3.702 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 223 eFt 74 eFt 297 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 230 eFt 77 eFt 307 eFt 
Összesen: 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 

 
Kiadás: 

 Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Összes telj. 
Személyi juttatás 8.349 eFt 6.125 eFt 2.090 eFt 8.215 eFt 
Szoc.hj.adó 2.174 eFt 1.616 eFt 564 eFt 2.180 eFt 
Dologi kiadás 2.989 eFt 1.410 eFt 883 eFt 2.293 eFt 
Összesen: 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 

 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Tóth  József polgármester 
 
Fischer József: Annyit hozzáfűznék, hogy a Háló ennek a három településnek nem biztos, 

hogy egy védőhálója. Ha mindig a rossz jön, akkor egyszer megunjuk ezt a rosszat. Mi 
tesszük a dolgokat. 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: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

106/2012. (XI.13.) számú határozata 
Sárbogárd - Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében „a Tá-
jékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. 
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évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítésé-
ről” című előterjesztést megtárgyalta 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselőtestülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi 
költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Bevétel: 

 Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Összes telj. 
Támogatás 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 
-Normatíva 8.175 eFt 6.228 eFt 2.104 eFt 8.332 eFt 
-Támogatás 50 eFt 50 eFt  50 eFt 
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.683 eFt 2.420 eFt 1.282 eFt 3.702 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 223 eFt 74 eFt 297 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 230 eFt 77 eFt 307 eFt 
Összesen: 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 

 
Kiadás: 

 Előirányzat Telj.IX.30-ig Várható telj. Összes telj. 
Személyi juttatás 8.349 eFt 6.125 eFt 2.090 eFt 8.215 eFt 
Szoc.hj.adó 2.174 eFt 1.616 eFt 564 eFt 2.180 eFt 
Dologi kiadás 2.989 eFt 1.410 eFt 883 eFt 2.293 eFt 
Összesen: 13.512 eFt 9.151 eFt 3.537 eFt 12.688 eFt 

 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Fischer József polgármester 
 
4.) Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ 
éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről 
Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás: A normatíva vonatkozásában 74 %-os a teljesülés, ami időarányosnak 

mondható. A saját bevételek valamennyivel alacsonyabbak. A térítési díj emelkedés 
megtervezett volt, de egy későbbi időpontban valósult meg, és nem akkorra, amikorra 
a tervezet szólt. A napirend egy terv szerinti működést tükröz. Ezt a napirendet a PVVB 
tárgyalta. A bizottság elnökét kéri, ismertesse a PVVB álláspontját. 

Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  

Dr. Sükösd Tamás: 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 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
199/2012.(XI.13.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselő-testület a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgálta-
tási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves alakulá-
sáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának 
háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 

Bevétel: 

 Előirányzat Telj.IX.30.-ig Várható telj. Összes telj. 
Saját bevétel 34.051 eFt 20.954 eFt 8.132 eFt 29.086 eFt 
Támogatás 69.846 eFt 48.375 eFt 15.067 eFt 63.442 eFt 
-Normatíva 43.758 eFt 32.576 eFt 11.528 eFt 44.104 eFt 
-Sbg. Önk. hozzájár 25.794 eFt 15.882 eFt 3.567 eFt 19.449 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 221 eFt 73 eFt 294 eFt 
Összesen: 103.492 eFt 69.329 eFt 23.199 eFt 92.528 eFt 

 
Kiadás: 

 Előirányzat Telj.IX.30.-ig Várható telj. Összes telj. 
Személyi juttatás 32.149 eFt 23.092 eFt 7.297 eFt 30.389 eFt 
Szoc.hj.adó 8.420 eFt 6.268 eFt 1.697 eFt 7.965 eFt 
Dologi kiadás 62.691 eFt 39.737 eFt 14.205 eFt  53.942 eFt 
Felhalmozási kiadás 232 eFt 232 eFt  232 eFt 
Összesen: 103.492 eFt 69.329 eFt 23.199 eFt      92.528 eFt 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás háromnegyed-éves beszámoló-
ját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építes-
se be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 

 
Tóth József Nagylók község polgármestere: a nagylóki képviselőtestület is hasonló módon 

tárgyalja a napirend anyagát. 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 elfogadá-

sát. 

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

 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

122/2012.(XI.13.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves 

teljesítéséről 
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési 
gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről” című előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi 
költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 

 

Bevétel: 

 Előirányzat Telj.IX.30.-ig Várható telj. Összes telj. 
Saját bevétel 34.051 eFt 20.954 eFt 8.132 eFt 29.086 eFt 
Támogatás 69.846 eFt 48.375 eFt 15.067 eFt 63.442 eFt 
-Normatíva 43.758 eFt 32.576 eFt 11.528 eFt 44.104 eFt 
-Sbg. Önk. hozzájár 25.794 eFt 15.882 eFt 3.567 eFt 19.449 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 221 eFt 73 eFt 294 eFt 
Összesen: 103.492 eFt 69.329 eFt 23.199 eFt 92.528 eFt 

 
Kiadás: 

 Előirányzat Telj.IX.30.-ig Várható telj. Összes telj. 
Személyi juttatás 32.149 eFt 23.092 eFt 7.297 eFt 30.389 eFt 
Szoc.hj.adó 8.420 eFt 6.268 eFt 1.697 eFt 7.965 eFt 
Dologi kiadás 62.691 eFt 39.737 eFt 14.205 eFt  53.942 eFt 
Felhalmozási kiadás 232 eFt 232 eFt  232 eFt 
Összesen: 103.492 eFt 69.329 eFt 23.199 eFt      92.528 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth József polgármester 

 
Fischer József: Hantos község polgármestere: Ugyanezen napirendi pontot tárgyalja Han-

tos község képviselőtestülete is. Az előterjesztésből valóban kitűnik, hogy időarányos a 
teljesülés. Ennél rosszabb ne legyen. Változatlan formában javasolja a képviselőtestü-
letnek 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 elfoga-

dását. 

A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
107/2012.(XI.13.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves 

teljesítéséről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetési 
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gazdálkodásának ¾ éves alakulásáról és az év végéig várható teljesítéséről” című előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az intézményfenntartó társulás 2012. évi 
költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 

Bevétel: 

 Előirányzat Telj.IX.30.-ig Várható telj. Összes telj. 
Saját bevétel 34.051 eFt 20.954 eFt 8.132 eFt 29.086 eFt 
Támogatás 69.846 eFt 48.375 eFt 15.067 eFt 63.442 eFt 
-Normatíva 43.758 eFt 32.576 eFt 11.528 eFt 44.104 eFt 
-Sbg. Önk. hozzájár 25.794 eFt 15.882 eFt 3.567 eFt 19.449 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 221 eFt 73 eFt 294 eFt 
Összesen: 103.492 eFt 69.329 eFt 23.199 eFt 92.528 eFt 

 
Kiadás: 

 Előirányzat Telj.IX.30.-ig Várható telj. Összes telj. 
Személyi juttatás 32.149 eFt 23.092 eFt 7.297 eFt 30.389 eFt 
Szoc.hj.adó 8.420 eFt 6.268 eFt 1.697 eFt 7.965 eFt 
Dologi kiadás 62.691 eFt 39.737 eFt 14.205 eFt  53.942 eFt 
Felhalmozási kiadás 232 eFt 232 eFt  232 eFt 
Összesen: 103.492 eFt 69.329 eFt 23.199 eFt      92.528 eFt 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Fischer József polgármester 
 
5.) Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

és Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás: A második bekezdés azon mondatát ajánlom mindenki figyelmébe, 

hogy a költségvetési koncepció készítéséhez az elfogadott törvények még nem állnak 
rendelkezésre. Mivel ezen törvények még nincsenek meg november közepén, így fele-
lős tervezés helyzetében nem vagyunk. A gazdasági osztályvezető asszonnyal kuta-
tómunkát végeztünk. A szeptember 24-én elfogadott törvényben benne volt, hogy nem 
kell költségvetési koncepciót készíteni, mert az országgyűlés vélhetően már akkor tud-
ta, hogy nem leszünk olyan helyzetben, hogy koncepciót készítsünk. A Köztársasági 
elnök más jogszabályoknak való meg nem felelése miatt visszaadta ezt a salátatör-
vényt, és így nem lépett hatályba. Úgy látszik, hogy a társult formának ebben a szek-
torban van létjogosultsága. Ezt abba az irányba lehet vinni, hogy egy jogi személyiségű 
társulás legyen, egy intézmény legyen a lehető legkevesebb intézményvezetővel és a 
legkevesebb kapcsolódó pótlékkal, hogy ezt meg lehessen oldani. A gépjárműadó 60 
%-a elmegy, és az SZJA helyben maradó részének 100 %-a sem lesz. A közműadó 
hogyan érint bennünket, az egy-két héten belül a törvények végszavazását követően 
fog kiderülni. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kérdezi a bizott-
ság döntéséről. 

Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a 
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  
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Dr. Sükösd Tamás: 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 8 igen, 1 tartózkodó és 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

200/2012.(XI.13.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselő-testület a Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társu-
lás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társu-
lás 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
A 2013. évi költségvetés készítésének irányelveit az alábbiak szerint határozza meg: 
 

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit 
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása 
- az intézmények biztonságos működtetése 
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehe-

tővé (pl.: pályázatok)  
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani 
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek  
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem halad-

hatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet 
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges 

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézményfenntartó társu-
lások további működésére tegyenek javaslatot.  
 
Határidő: 2012. decemberi testületi ülés 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulások 2013. évi koncepciójához 
meghatározott irányelveket Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi koncepciójának készí-
tésekor vegye figyelembe. 
 
Határidő : azonnal 
Felelős: 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 ez a határozati javaslat bármilyen helyzetben megállja a helyét, akár van törvény, 
akár nincs, és nyugodtan el lehet fogadni. Takarékoskodni kell. Kérdezi a képviselőtár-
sait, kérdésük van e.  

 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
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Tóth József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-
sát. 

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

 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

123/2012.(XI.13.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgálta-
tási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról” szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgálta-
tási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetés készítésének irányelveit az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit 
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása 
- az intézmények biztonságos működtetése 
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehe-

tővé (pl.: pályázatok)  
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani 
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek  
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem halad-

hatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet 
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges 

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

 
 

Fischer József: Hantos község polgármestere: Mindhárom önkormányzatra azt hiszem, ed-
dig is az volt a jellemző, hogy csak az indokolt felújításokat, beruházásokat végezte, és 
nem a pazarlás jellemezte. Nem túl sok számot kell elfogadnunk. Bele sem merek 
gondolni, hogy az infláció 4,8 %-ról hol fog megállni az év végén. Rosszat nem te-
szünk, ha ezt a határozati javaslatot elfogadjuk. Észrevétel van-e? 

 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-

dását. 

A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
108/2012.(XI.13.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgálta-
tási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójáról” szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárbogárd- Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás és Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgálta-
tási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetés készítésének irányelveit az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit 
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása 
- az intézmények biztonságos működtetése 
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehe-

tővé (pl.: pályázatok)  
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani 
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek  
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem halad-

hatja meg, kivétel a közüzemi díjakat, mely az infláció mértékével emelkedhet 
- csak indokolt felújítás és beruházás lehetséges 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete a 

meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtes-
tület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a két 
települést érintő napirendeket. Az ülést 1753 órakor bezárta.  

 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: megállapítja, hogy a település képviselőtes-

tülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Szintén köszöni a 
hantosi képviselőtestület munkáját, és az ülést 1753 órakor bezárta. 

 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 

 
 
Fischer József Hantos község polgármestere: megállapítja, hogy Hantos Község Képvi-

selőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta, és az ülést 1753 

órakor bezárta. 
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A hantosi képviselőtestület tagjai 1753 órakor 
elhagyták az üléstermet. 

 
kmf. 

 
 

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


