
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangrögzítéssel) 
 
 

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Kö-
zségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 13-án a 
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együt-
tes 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 
Hangyál Csaba  képviselő 
Suhaj Józsefné képviselő (3 fő) 

 
Nagylók község képviselőtestülete: 

Tóth József polgármester 
Viniczai Mária képviselő 
Balogh Ágnes képviselő 
Arany Zsolt  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. 

 

 
 
 
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. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását  

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

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 Hangyál Csaba 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 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 
2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intéz-

ményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
3.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntar-

tó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
4.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intéz-

ményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása  
 Előadó: polgármester 

 
 

A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
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1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn-

tartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 

 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: A társulási megállapodás alapján együttes 

ülésen kell elfogadni a költségvetést. Ezzel a költségvetéssel előkészítjük, hogy egy 
hasonló felállású alapszolgáltatatási intézményfenntartó társulással tudjunk tovább 
menni júliustól. A kistérségi társulás megszűnik június 30-ával jogszaály változás miatt. 
Hogy előnyösebb finanszírozást tudjunk elérni ebben a szektorban – melyet a szociális 
alapszolgáltatásra is szeretnénk kiterjeszteni – szükségünk lesz az együttműködésre. 
A napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kéri, hogy ismertesse a PVVB ál-
láspontját. 

Tóth Béla: A PVVB 5 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.  

 
A napirendhez 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 

18/2013.(II.13.) Kth. sz. határozata 

 

A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2013. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta. 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2013. évi költségvetését 
 
12.627 eFt bevételi és 12.627 eFt kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 7.881 eFt-tal, szociális hozzájárulási 
adót 2.049 eFt-tal, a dologi előirányzatot 2.697 eFt-tal  
 
a bevételi előirányzatból a központi költségvetésből kapott támogatás 5.861 eFt-tal, a kiegé-
szítő támogatást 4.451 e Ft-tal jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 52 eFt-ban,  
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 91 eFt-ban,  
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 2.172 eFt-ban állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2013. évi költségvetését a Sárbo-
gárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse 
be, valamint gondoskodjon a végrehajtásról, a bevételek érdekében a számlázásról.  
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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. Úgy 
gondolom, hogy elfogadható a költségvetési határozati javaslat. Kérdezi a képviselő-
társait, 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  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2013. (II.13.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költség-

vetéséről 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása című előterjesz-
tést megtárgyalta. 

 
Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését 
 
12.627 eFt bevételi és 12.627 eFt kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból 

• a személyi jellegű előirányzatot 7.881 eFt-tal,  
• szociális hozzájárulási adót 2.049 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot 2.697 eFt-tal  

 
a bevételi előirányzatból  

• a központi költségvetésből kapott támogatás 5.861 eFt-tal,  
• a kiegészítő támogatást 4.451 e Ft-tal 

 
 jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

• Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 52 eFt-ban,  
• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 91 eFt-ban,  
• Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 2.172 eFt-ban állapítja 

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

 
 

Fischer József: Hantos község polgármestere: Változatlan kívánjuk a napirendet tárgyalni. 
A szépen kidolgozott előterjesztésben minden pontosan le van írva, nyomon követhető, 
átlátható. A 91 ezer forintos hozzájárulást Hantos község és a magam részéről támo-
gatom. Kérdezi a képviselőtársait van-e kérdésük. 

 
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 Képviselő-testületének  
17/2013. (II.13.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költség-
vetéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését 
 
12.627 eFt bevételi és 12.627 eFt kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból 

• a személyi jellegű előirányzatot 7.881 eFt-tal,  
• szociális hozzájárulási adót 2.049 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot 2.697 eFt-tal  

 
a bevételi előirányzatból  

• a központi költségvetésből kapott támogatás 5.861 eFt-tal,  
• a kiegészítő támogatást 4.451 e Ft-tal 

 
 jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

• Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 52 eFt-ban,  
• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 91 eFt-ban,  
• Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 2.172 eFt-ban állapítja 

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

 
 

2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-
tézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfoga-
dása 

 Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: A közüzemi díjak az előző évi inflációval emelten kerültek tervezésre. 

Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kérdezi, milyen módon foglaltak 
állást. 

Tóth Béla: a PVVB 5 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 

19/2013.(II.13) Kth. sz. határozata 
 
A képviselő-testület  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2013. évi költségvetését 
 
116.828 eFt bevételi és 116.828 eFt kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 33.832 eFt-tal, a szociális hozzájáru-
lási adót 8.933 eFt-tal, a dologi előirányzatot 74.063 eFt-tal,   
 
a bevételi előirányzatból a saját bevételt 44.747 eFt-tal, központi költségvetésből kapott tá-
mogatást 35.621 eFt-tal, kiegészítő támogatást 9.033 eFt-tal jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz  
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 102 eFt-ban, 
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFt-ban, 
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 28.087 eFt-ban 
állapítja meg. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő szolgálat költségvetését, va-
lamint a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 
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nappali ellátás költségvetését a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe a 
jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
Tóth József: Ugyanezen napirendi pontot kell megtárgyalnunk. Nagylók vonatkozásában a 

szöveges részben kimutatásra került a 762 ezer forint, ami többletfinanszírozást jelent. 
Az önkormányzatnak történő átadás technikája majd meglesz. A határozati javaslatban 
0 Ft hozzájárulás került feltüntetésre. Elfogadásra javasolom a határozatot. 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  
7/2013. (II.13.) számú határozata 

a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
2013. évi költségvetéséről  

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szoci-
ális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését 
 
116.828 eFt bevételi és 116.828 eFt kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból  

• a személyi jellegű előirányzatot 33.832 eFt-tal, 
• a szociális hozzájárulási adót 8.933 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot 74.063 eFt-tal,   

 
a bevételi előirányzatból  

• a saját bevételt 44.747 eFt-tal,  
• központi költségvetésből kapott támogatást 35.621 eFt-tal, 
• kiegészítő támogatást 9.033 eFt-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz  

• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 102 eFt-ban, 
• Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFt-ban, 
• Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 28.087 eFt-ban 

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

 
 
Fischer József: Ugyanezt a tárgykört tárgyalja a hantosi testület is. Kéri a hantosi képviselő-

testület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő 102 ezer forintos kiegészítést tartal-
mazó határozati javaslatot fogadják el. Kérdezi, hogy kérdés van-e a napirenddel kap-
csolatban? 

 
Kérdés nem volt. 
 
Fischer József: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-

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

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2013. (II.13.) számú határozata 

a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
2013. évi költségvetéséről  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociá-
lis Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása című 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociá-
lis Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését 
 
116.828 eFt bevételi és 116.828 eFt kiadási előirányzattal,  
 
a kiadási előirányzatból  

• a személyi jellegű előirányzatot 33.832 eFt-tal, 
• a szociális hozzájárulási adót 8.933 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot 74.063 eFt-tal,   

 
a bevételi előirányzatból  

• a saját bevételt 44.747 eFt-tal,  
• központi költségvetésből kapott támogatást 35.621 eFt-tal, 
• kiegészítő támogatást 9.033 eFt-tal  

jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz  

• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 102 eFt-ban, 
• Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFt-ban, 
• Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 28.087 eFt-ban 

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

 
 

3.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: Általában a bérkompenzáció és a normatíva miatt kell módosítani a 

költségvetést. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kérdezi, milyen 
módon foglaltak állást. 

Tóth Béla: a PVVB 5 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 

20/2013.(II.13) Kth. sz. határozata 
 
A képviselő-testület  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület  a 2012. évi költségvetés módosítását 13.774 e Ft kiadási és bevételi elői-
rányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 8.555 eFt 
 - szociális hozzájárulási adó 2.230 eFt 
 - dologi kiadás 2.989 eFt 
 
Bevétel: 
 Támogatás 13.774eFt 
 - támogatás 50 eFt 
 - Normatíva 8.143 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.977eFt 
 - 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. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
Tóth József: A mi vonatkozásunkban úgy gondolom, hogy abszolút formalitás a határozati 

javaslat elfogadása, mert a bérkompenzáció, és más egyéb tekintetében sem érinti 
Nagylók községet. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kapcso-
latban? 

 
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  
8/2013. (II.13.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költség-
vetésének 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 Sárbogárd – Hantos - Nagylók 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítását 13.774 e 
Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 8.555 eFt 
 - szociális hozzájárulási adó 2.230 eFt 
 - dologi kiadás 2.989 eFt 
 
Bevétel: 
 Támogatás 13.774eFt 
 - támogatás 50 eFt 
 - Normatíva 8.143 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.977eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth  József polgármester 
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Fischer József: Kéri a hantosi képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot fogadják el a 307 ezer forint mértékű hozzájárulással.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2013. (II.13.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költség-
vetésének 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 Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítását 13.774 e Ft 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint ál-
lapítja meg: 
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 8.555 eFt 
 - szociális hozzájárulási adó 2.230 eFt 
 - dologi kiadás 2.989 eFt 
 
Bevétel: 
 Támogatás 13.774eFt 
 - támogatás 50 eFt 
 - Normatíva 8.143 eFt 
 - Sárbogárd Önk. hozzájár. 4.977eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 297 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 307 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 

4.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-
tézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módo-
sítása  

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: Ez az összeg is az ESZI költségvetésébe épül be. Ezt a napirendet a 

PVVB tárgyalta. A bizottság elnökét kéri, ismertesse a PVVB álláspontját. 
Tóth Béla: a PVVB 5 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. 
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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 

21/2013.(II.13) Kth. sz. határozata 
 
A képviselő-testület  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása  című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetésének módosítását 100.004 eFt kiadási és bevételi 
előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 32.642 eFt 
 - járulék 8.558 eFt 
 - dologi kiadás 58.572 eFt 
 - felhalmozási kiadás 232 eFt 
Bevétel: 
 Saját bevétel 31.176 eFt 
 Támogatás 69.223 eFt 
 - Normatíva 44.389 eFt 
 - Hantos Önk. hozzájár. 294 eFt 
 - Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
 - Sárbogárd Önk hozzájár. 24.550 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, 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 megfe-
lelően építse be.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
Tóth József: Az írásos előterjesztésben látható a módosítás oka. Javasolom a képviselőtár-

saimnak, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. 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  
9/2013. (II.13..) számú határozata 

a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 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 Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szoci-
ális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítását  
 
100.004 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az aláb-
biak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 32.642 eFt 
 - járulék 8.558 eFt 
 - dologi kiadás 58.572 eFt 
 - felhalmozási kiadás 232 eFt 
Bevétel: 
 Saját bevétel 31.176 eFt 
 Támogatás 69.223 eFt 
 - Normatíva 44.389 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 intézkedést tegye 
meg. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József: Ugyanezt a napirendi pontot tárgyaljuk. Én elfogadásra ajánlom a határozati 

javaslatot. Kérdés, észrevétel van-e a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 
 
Kérdés nem volt. 
 
Fischer József: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-

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

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2013. (II.13..) számú határozata 

a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi költségvetésének módosításáról  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociá-
lis Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása  cí-
mű előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociá-
lis Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítását  
 
100.004 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az aláb-
biak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
 - személyi kiadás 32.642 eFt 
 - járulék 8.558 eFt 
 - dologi kiadás 58.572 eFt 
 - felhalmozási kiadás 232 eFt 
Bevétel: 
 Saját bevétel 31.176 eFt 
 Támogatás 69.223 eFt 
 - Normatíva 44.389 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 intézkedést 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 1740 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 1740 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 1740 

órakor bezárta. 
 

A hantosi képviselőtestület tagjai 1740 órakor 
elhagyták az üléstermet. 

 
kmf. 
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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 
 
 
        Arany Zsolt 
        alpolgármester, jkv. hitelesítő
   
 
 
Fischer József      Gálné Papp Erika  
Hantos község polgármestere    Hantos- Nagylók körjegyzője 
 
 
        Hangyál Csaba  
        képviselő, jkv. hitelesítő 


