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Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 
11-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott 
együttes üléséről. 
 

 

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 
Dr. Sükösd Tamás polgármester 
Novák Kovács Zsolt alpolgármester 
Juhász János képviselő 
Nagy Tibor  képviselő 
Érsek Enikő képviselő 
Erős Ferenc képviselő 
Nedoba Károly képviselő 
Etelvári Zoltán képviselő (8 fő) 

 
Hantos község képviselőtestülete:  

Fischer József polgármester 
Fischerné Koncz Katalin képviselő 
Suhaj Józsefné képviselő (3 fő) 

 
Nagylók község képviselőtestülete: 

Arany Zsolt alpolgármester 
Viniczai Mária képviselő 
Balogh Ágnes képviselő 
Horgosi János képviselő (4 fő) 

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

Papp Erika Nagylók és Hantos községek jegyzője, Harmath 
Józsefné gazdasági osztályvezető, Bátai Brigitta 
jegyzőkönyvvezető. 

 

 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az 
ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1752 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán képviselőt és Novák Kovács Zsolt 
alpolgármestert.  

Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.  

Szavazásra teszi fel Novák Kovács Zsolt jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A 
képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását  

A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta. 
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Átadja a szót a nagylóki alpolgármesternek. 
 
Arany Zsolt Nagylók község alpolgármestere: Tisztelettel köszönti az együttes ülés 
résztvevőit. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képviselő 
jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horgosi János 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. 
 

Dr. Sükösd Tamás átadja a szót a hantosi polgármesternek. 
 
Fischer József Hantos község polgármestere: Tisztelettel köszönti 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. 
 
N a p i r e n d :   
 

 
1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója 
 Előadó: polgármester 
 
2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves 
beszámolója 

 Előadó: polgármester 
 
3.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosítása 

 Előadó: polgármester 
 
4.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosítása  

 Előadó: polgármester 
 

 
A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
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1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. 
féléves beszámolója 

 Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: ezek a beszámolók azt tükrözik, hogy a 
tervezetnek megfelelően alakultak a személyi kiadások és járulékok. Időarányosan teljesültek 
a települési bevételek, kiadások úgyszintén. Az intézményfenntartó társulások, azt gondolom, 
hogy eddig is jól tudtak működni. Egyetlen dolog, ami eltér az időarányos teljesítéstől, az 
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ esetében a dologi kiadások 
továbbszámlázása nem történt meg, ezért az a szám nem azt a matekot mutatja amit 
időarányosan kellene, hogy mutasson, de fogadkoznak, hogy az év végéig helyreáll az 
egyensúly. Azt látjuk, hogy az Intézményfenntartó Központnak az átlagos reakcióideje 5-7 
hónap. 
A napirendi pontot a Pénzügyi- Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. A 
elnök úr távollétében ismertetem a bizottság javaslatát. 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? 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 

A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
186/2013.(IX.11.) Kth. sz. határozata 

 

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves 
beszámolója című előterjesztést megtárgyalta 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2013. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Támogatás 12 937 eFt 5 707 eFt 
-Központi támogatás 10 622 eFt 5 466 eFt 
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 2 172 eFt 170 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 26 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 45 eFt 
Összesen: 12 937 eFt 5 707 eFt 
 
Kiadás: 

 Előirányzat Teljesítés 
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Személyi kiadás 8 125 eFt 4.056 eFt 
Szociális hozzájárulás adó 2.115 eFt 1.052 eFt 
Dologi kiadás 2 697 eFt 599 eFt 
Összesen: 12 937 eFt 5 707 eFt 
 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a települések hozzájárulása 
valamint a központi támogatás teljes egészében fedezték a 2013. június 
30-ig elszámolt kiadásokat. 
Amennyiben a társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulás 
működésével kapcsolatban további kötelezettség vagy követelés merül 
fel, azt a társult települések egymásnak megtérítik. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves 
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen 
határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 
 
 

Átadja a szót a nagylóki alpolgármesternek. 
 

Arany Zsolt Nagylók község alpolgármestere: az előterjesztést mindenki megkapta. 
Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Arany Zsolt: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

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

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
102/2013. (IX.11.) számú határozata  

 
a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolójáról 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Támogatás 12 937 eFt 5 707 eFt 
-Központi támogatás 10 622 eFt 5 466 eFt 
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 2 172 eFt 170 eFt 



 5

-Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 26 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 45 eFt 
Összesen: 12 937 eFt 5 707 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi kiadás 8 125 eFt 4.056 eFt 
Szociális hozzájárulás adó 2.115 eFt 1.052 eFt 
Dologi kiadás 2 697 eFt 599 eFt 
Összesen: 12 937 eFt 5 707 eFt 
 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a települések hozzájárulása 
valamint a központi támogatás teljes egészében fedezték a 2013. június 
30-ig elszámolt kiadásokat. 
Amennyiben a társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulás 
működésével kapcsolatban további kötelezettség vagy követelés merül 
fel, azt a társult települések egymásnak megtérítik. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    Tóth József  polgármester 

 
 
 
Fischer József: Hantos község polgármestere: ugyanezt a napirendi pontot tárgyaljuk Dr. 
Sükösd Tamás polgármester úr mindent elmondott, amit az előterjesztéssel kapcsolatban tudni 
kell. Megköszönöm neki, hogy valóban jól működik a társulás és remélem még sokáig így fog 
működni. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz 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: 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
123/2013. (IX.11.) számú határozata  

 
a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolójáról 
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos 
- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta 
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos 
- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
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költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Támogatás 12 937 eFt 5 707 eFt 
-Központi támogatás 10 622 eFt 5 466 eFt 
-Sárbogárd Önk. hozzájár. 2 172 eFt 170 eFt 
-Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 26 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 45 eFt 
Összesen: 12 937 eFt 5 707 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi kiadás 8 125 eFt 4.056 eFt 
Szociális hozzájárulás adó 2.115 eFt 1.052 eFt 
Dologi kiadás 2 697 eFt 599 eFt 
Összesen: 12 937 eFt 5 707 eFt 
 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a települések hozzájárulása 
valamint a központi támogatás teljes egészében fedezték a 2013. június 
30-ig elszámolt kiadásokat. 
Amennyiben a társulás 2013. június 30-i megszűnését követően a társulás 
működésével kapcsolatban további kötelezettség vagy követelés merül 
fel, azt a társult települések egymásnak megtérítik. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    Fischer József  polgármester 
 
 

2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. 
féléves beszámolója 

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: tulajdonképpen itt is ugyanazt láthatjuk, mint az előző előterjesztésnél. 
Ebben a szektorban viszonylag nehéz pontosan tervezni, mert itt a legmagasabb a halálozási 
arány, illetve nagyon sokszor fordul elő, hogy egy adott szolgáltatást év közben 
visszamondanak, vagy adott esetben az a pozitív változás is lehet, hogy tud bővülni. Itt most 
mindegyiket láthatjuk. A változó létszámok mellett változó intenzitással lehetett teljesíteni az 
előirányzatot. 
Az előterjesztést a PVVB tárgyalta. A PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a Képviselőtestületnek is 
elfogadásra ajánlja. 
Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 
 
A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 
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Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 

A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
187/2013.(IX.11) Kth. sz. határozata 

 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2013. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Intézményi saját bev. 44 747 eFt 15.549 eFt 
Támogatás 72 574 eFt 29 102 eFt 
-Központi támogatás 45.575 eFt 23 458 eFt 
-Sbg. Önk. hozzájár. 27 659 eFt 5 593 eFt 
-Nagylók Önk. hozájár. 0 eFt 0 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 51 eFt 
Összesen: 117 321 eFt 44 270 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi kiadás 34 220 eFt 15 883 eFt 
Szociális hozzájárulási adó 9.038 eFt 4 033 eFt 
Dologi kiadás 74 063 eFt 24.354 eFt 
Összesen: 117 321 eFt 44 270 eFt 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás tagjai 
közötti elszámolást a 2013. június 30-ig teljesített bevételek és kiadások 
figyelembevételével a központi támogatások év végi elszámolása után 
készítse el, azzal a feltétellel, ha az elszámolást követően a társulás 
működésével kapcsolatban kötelezettség vagy követelés merül fel, azt a 
társult települések egymásnak megtérítik. 

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

 
Arany Zsolt: a második napirendi pontra is ugyanaz vonatkozik, mint az elsőre. Megkaptuk 
az előterjesztést.  Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e a napirenddel kapcsolatban? 
 
A nagylóki képviselők a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
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Arany Zsolt: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
103/2013. (IX.11.) számú határozata 

 
a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves 
beszámolója elfogadásáról 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Intézményi saját bev. 44 747 eFt 15.549 eFt 
Támogatás 72 574 eFt 29 102 eFt 
-Központi támogatás 45.575 eFt 23 458 eFt 
-Sbg. Önk. hozzájár. 27 659 eFt 5 593 eFt 
-Nagylók Önk. hozájár. 0 eFt 0 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 51 eFt 
Összesen: 117 321 eFt 44 270 eFt 

 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi kiadás 34 220 eFt 15 883 eFt 
Szociális hozzájárulási adó 9.038 eFt 4 033 eFt 
Dologi kiadás 74 063 eFt 24.354 eFt 
Összesen: 117 321 eFt 44 270 eFt 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetért azzal, 
hogy Sárbogárd Város Polgármestere a társulás tagjai közötti elszámolást 
a 2013. június 30-ig teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével 
a központi támogatások év végi elszámolása után készítse el, azzal a 
feltétellel, ha az elszámolást követően a társulás működésével 
kapcsolatban kötelezettség vagy követelés merül fel, azt a társult 
települések egymásnak megtérítik. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Tóth József   polgármester 



 9

 
Fischer József: a táblázati részben és a szöveges részben is egyértelműen láthatóak a társulás 
2013. évi bevételei és kiadásai. Mit, miért, milyen összeg, hova kellett és miért. 
A hantosi képviselőtestület tagjait kérdezi, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplőhatározati javaslat 
elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
124/2013. (IX.11.) számú határozata 

 
a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves 
beszámolója elfogadásáról 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolója című 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Intézményi saját bev. 44 747 eFt 15.549 eFt 
Támogatás 72 574 eFt 29 102 eFt 
-Központi támogatás 45.575 eFt 23 458 eFt 
-Sbg. Önk. hozzájár. 27 659 eFt 5 593 eFt 
-Nagylók Önk. hozájár. 0 eFt 0 eFt 
-Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 51 eFt 
Összesen: 117 321 eFt 44 270 eFt 

 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi kiadás 34 220 eFt 15 883 eFt 
Szociális hozzájárulási adó 9.038 eFt 4 033 eFt 
Dologi kiadás 74 063 eFt 24.354 eFt 
Összesen: 117 321 eFt 44 270 eFt 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetért azzal, hogy 
Sárbogárd Város Polgármestere a társulás tagjai közötti elszámolást a 
2013. június 30-ig teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével a 
központi támogatások év végi elszámolása után készítse el, azzal a 
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feltétellel, ha az elszámolást követően a társulás működésével 
kapcsolatban kötelezettség vagy követelés merül fel, azt a társult 
települések egymásnak megtérítik. 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Fischer József   polgármester 

 
 

3.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosítása 

 Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: ez az úgynevezett bérkompenzációs napirendi pont, amire minden egyes 
költségvetés módosításakor szükség van. 
Az előterjesztést a PVVB tárgyalta. A PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a Képviselőtestületnek is 
elfogadásra ajánlja. 
Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 
 
A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 

A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
188/2013.(IX.11) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása című 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés módosítását 12.937 e Ft 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.125 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.115 eFt 
- dologi kiadás 2.697 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 12.937 eFt 
- Központi támogatás 10.622 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 2.172 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított 
költségvetését Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésébe 
az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  polgármester 

 
Arany Zsolt: rendelkezünk előterjesztéssel, határozati javaslattal. Kérdezi a képviselőtársait, 
kérdésük van-e a napirenddel kapcsolatban? 
 
A nagylóki képviselők a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Arany Zsolt: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
104/2013. (IX.11.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetése módosításáról 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  2013. évi 
költségvetés módosítását 12.937 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal 
elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.125 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.115 eFt 
- dologi kiadás 2.697 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 12.937 eFt 
- Központi támogatás 10.622 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 2.172 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 
 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  Tóth József polgármester 
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Fischer József: az írásos anyagot megkapta mindenki. A hantosi képviselőtestület tagjait 
kérdezi, hogy van-e kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplőhatározati javaslat 
elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
125/2013. (IX.11.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi költségvetése módosításáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  2013. évi 
költségvetés módosítását 12.937 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal 
elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 8.125 eFt 
- szociális hozzájárulási adó 2.115 eFt 
- dologi kiadás 2.697 eFt 
 
Bevétel: 
Támogatás 12.937 eFt 
- Központi támogatás 10.622 eFt 
- Sárbogárd Önk. hozzájár. 2.172 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 52 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 91 eFt 
 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  Fischer  József polgármester 

 
 

4.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
módosítása  

 Előadó: polgármester 
 



 13

Dr. Sükösd Tamás: a három havi bérkompenzáció 228 eFt beépítése és felosztása, ami 
szükségessé teszi a költségvetés módosítását. 
Az előterjesztést a PVVB tárgyalta. A PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a Képviselőtestületnek is 
elfogadásra ajánlja. 
Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e? 
 
A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 

A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
189/2013.(IX.11) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés módosítását 117.321 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat 
az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 34.220 eFt 
- járulék 9.038 eFt 
- dologi kiadás 74.063 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel 44.747 eFt 
Támogatás 72.574 eFt 
- Központi támogatás 45.575 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 27.659 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Társulás módosított 
költségvetését a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetésébe az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  polgármester 
 

 
Arany Zsolt: megkaptuk az írásos előterjesztést. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
A nagylóki képviselők a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá. 
 
Arany Zsolt: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
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A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
105/2013. (IX.11.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetése módosításáról 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetése  módosítását 117.321 eFt kiadási és 
bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 34.220 eFt 
- járulék 9.038 eFt 
- dologi kiadás 74.063 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel 44.747 eFt 
Támogatás 72.574 eFt 
- Központi támogatás 45.575 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 27.659 eFt 

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

 
 
Fischer József: A hantosi képviselőtestület tagjait kérdezi, hogy van-e kérdésük a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Fischer József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplőhatározati javaslat 
elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
126/2013. (IX.11.) számú határozata 

 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetése módosításáról 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetésének módosítása című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 2013. évi költségvetése  módosítását 117.321 eFt kiadási és 
bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 
Kiadás: 
- személyi kiadás 34.220 eFt 
- járulék 9.038 eFt 
- dologi kiadás 74.063 eFt 
Bevétel: 
Saját bevétel 44.747 eFt 
Támogatás 72.574 eFt 
- Központi támogatás 45.575 eFt 
- Hantos Önk. hozzájár. 102 eFt 
- Nagylók Önk. hozzájár. 0 eFt 
- Sárbogárd Önk hozzájár. 27.659 eFt 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  Fischer  József polgármester 

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere: megállapítja, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzat képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. 
Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók 
képviselőtestülete tárgyalja a két települést érintő napirendeket. Az ülést 1803 órakor bezárta.  
 
 
Arany Zsolt Nagylók község alpolgármestere: megállapítja, hogy Nagylók Község 
Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Szintén köszöni a 
hantosi képviselőtestület munkáját, és az ülést 1803 órakor bezárta. 

 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 
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Fischer József Hantos község polgármestere: megállapítja, hogy Hantos Község 
Képviselőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta, és az ülést 1803 

órakor bezárta. 
 

A hantosi képviselőtestület tagjai 1803 órakor 
elhagyták az üléstermet. 

 
K.m.f. 

 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita 
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
 
Etelvári Zoltán       Novák Kovács Zsolt 
képviselő, jkv. hitelesítő     alpolgármester, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Arany Zsolt        Gálné Papp Erika  
Nagylók község alpolgármestere    Hantos- Nagylók község jegyzője 
 
 
 
        Horgosi János 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
  
 
 
Fischer József       Gálné Papp Erika  
Hantos község polgármestere     Hantos- Nagylók község jegyzője 
 
 
 
        Suhaj Józsefné 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
 


