Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos
Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 2-án a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Dr. Sükösd Tamás
Novák-Kovács Zsolt
Juhász János
Nedoba Károly
Nagy Tibor
Érsek Enikő
Tóth Béla
Erős Ferenc
Etelvári Zoltán
Macsim András
Hantos község képviselőtestülete:
Fischer József
Fischerné Koncz Katalin
Hangyál Csaba
Suhaj Józsefné
Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Takácsné Erdélyi Mária
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna
Horgosi János
Balogh Ágnes

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (10 fő)
polgármester
képviselő
képviselő
Képviselő (4 fő)
polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (7 fő)

Állandó meghívottak:

Dr. Krupa Rozália jegyző, Gálné Papp Erika Nagylók- Hantos
körjegyzőség körjegyzője, Boda Krisztina gazdasági osztályvezető helyettes, Csomós Györgyné jegyzőkönyv-vezető.

Napirendhez megjelent:

Horváth Ferencné ÁMK igazgatója, A. Szabó Ferencné gazdaságvezető, Tóth Anna családgondozó Közp. Ált. Isk., Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szakács Benőné ESZI
igazgató.

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti megjelenteket. Megállapítja,
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 10 képviselő tartózkodik az ülésteremben. Megkérdezi az ÜJB elnökét, hogy a korábbi hiányosságunk – mely szerint nem
volt minden vagyonnyilatkozat leadva – elmúlt-e?
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Nagy Tibor: aki el volt maradva, az érintett a vagyonnyilatkozatát leadta.
Dr. Sükösd Tamás: jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Novák-Kovács Zsolt és Tóth Béla
képviselőket, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Novák-Kovács Zsolt jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását.
A képviselőtestület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi
fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen 1
tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
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 ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel valamennyi – 7
fő – képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Takácsné Erdélyi Máriát, aki
jelezte, hogy vállalja a feladatot. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a napirendet elfogadta.
Átadja a szót a hantosi polgármesternek.

Fischer József Hantos község polgármestere üdvözli az együttes ülés résztvevőit. A hantosi
részről egy fő jelezte, hogy nem fog résztvenni az ülésen, de a jelen levő 4 fővel határozatképes a képviselőtestület. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba és Suhaj
Józsefnét, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel a két jegyzőkönyv
hitelesítőre tett javaslata 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.
Visszaadja a szót a sárbogárdi polgármesternek.
Napirend:
1.)

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének módosítása.
Előadó:
polgármester

2.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása.
Előadó:
polgármester

3.)

Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról
és az év végéig várható teljesítéséről.
Előadó:
polgármester

4.)

Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾
éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről.
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Előadó:

polgármester

5.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó:
polgármester

6.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó:
polgármester

A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Kiegészítést nem kíván hozzáfűzni, mert áttekinthető és egyértelmű az anyag. Kéri a PVVB javaslatát.
Tóth Béla PVVB elnök. a bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek elfogadásra ajánlja.
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
282/2010.(XII.02.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010.
évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 14.188 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás

Bevétel

Személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- átvett pénzeszköz
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

8.529 e Ft
2.441 e Ft
3.218 e Ft
60 e Ft
14.128 e Ft
8.466 e Ft
34 e Ft
4.851 e Ft
234 e Ft
543 e Ft
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.
Határidő. azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József: ugyanezt az előterjesztést tárgyalja a nagylóki képviselőtestület is. Az előterjesztést Sárbogárdról megkaptuk. Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, változatlan formában.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
106/2010.(XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról.

Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010.
évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 14.188 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás

Bevétel

Személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- átvett pénzeszköz
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

8.529 e Ft
2.441 e Ft
3.218 e Ft
60 e Ft
14.128 e Ft
8.466 e Ft
34 e Ft
4.851 e Ft
234 e Ft
543 e Ft

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

Fischer József: a hantosi képviselőtestület tagjai is megkapták az előterjesztést. Kérdezi a
képviselőtestületi tagokat, kíván-e valaki hozzászólni?
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
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Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
100/2010.(XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének módosításáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 14.188 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás

Bevétel

Személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- átvett pénzeszköz
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

8.529 e Ft
2.441 e Ft
3.218 e Ft
60 e Ft
14.128 e Ft
8.466 e Ft
34 e Ft
4.851 e Ft
234 e Ft
543 e Ft

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

2.)

Sárbogárd– Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a képviselőtestület tagjai megkapták a javított előterjesztést. A költségvetés módosítást több minden indokolta, a Családsegítő Szolgálatnál a pszichológus díjazása
átkerült másik kategóriába, ill. több alkalommal az intézményi gépkocsi használatára került
sor saját gépkocsi használat helyett, és a szakértői díjakat kellett beleépíteni. Kéri a PVVB
javaslatát.
Tóth Béla PVVB elnök elmondja, hogy a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal a módosított
határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a javított határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
283/2010.(XII.02.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 98.952 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás

Bevétel

Személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.

30.991 e Ft
8.050 e Ft
59.691 e Ft
220 e Ft
29.884 e Ft
69.062 e Ft
47.772 e Ft
1.242 e Ft
439 e Ft
19.615 e Ft

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.
Határidő. azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József: az ESZI költségvetés módosítását tárgyalja a testület. Valószínűleg, hogy a
képviselők előtt még az az előterjesztés van, amelyben a nagylóki hozzájárulás 1.236 e Ft,
bár azóta egy újabb határozati javaslat is kiküldésre került, amelyben a nagylóki hozzájárulás
1.242 e Ft-tal szerepel, tehát 6 e Ft-tal megemelkedett az átadandó pénzösszeg.
Itt mondja el, hogy az eredetileg tervezett költségvetés a házi segítségnyújtás területén 6
fővel volt tervezve, az eltelt időszakban azonban a tervezetthez képest valamelyest nőtt az
ellátottak száma, ez a félévi létszámadatokból is kiderül. Amennyiben pótnormatíva igénylése is felmerült ezzel kapcsolatban – úgy az a következő költségvetés módosításnál kerüljön
figyelembevételre.
Kéri a nagylóki képviselők hozzászólását.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Dr. Krupa Rozália: pontosítani szeretné az elhangzottakat. Azt a normatívát tudjuk csak
figyelembevenni, amit a MÁK-nál elfogadtak és amit megkapunk. Amit majd jövő áprilisban
kell elszámolni és azt követően fogjuk megkapni, azt a költségvetésbe nem tudjuk betervezni. Ha a júliusi igénylésnél volt pótigénylés és azt megkaptuk; akkor állami normatíváként
szerepeltethetjük, de ha csak később jelentkezett és majd a beszámolónál
lehet
figyelembevenni, akkor azt nem tudjuk költségvetésben módosítani.
Tóth József: kérdésként is feltehette volna az előbbi felvetését.
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Kérdése: a júliusi létszámadatoknak megfelelően lett-e állami pótnormatíva igény benyújtva,
ha igen, akkor hány fő után és jelentkezett-e pótnormativa-igénylés bevétele? – mert az átadandó pénzösszeg változatlan formában szerepel, csupán a 6 e Ft-os szakértői díj a változás. Ebből arra következtet, ha ez terheli Nagylók költségvetését, akkor vélhetően volt is
valamiféle létszám emelkedés, amely kapcsán a pótnormatíva jogossá válhatott, mivel az
ellátottak száma emelkedett.
Tehát a félévi létszámadatot követően a pótnormatíva igénylés megtörtént-e? Ha igen, akkor
erre realizálódott-e bevétel? – mert ez a költségvetés módosításban nem tükröződik.
Dr. Krupa Rozália: kérdezi az intézményvezetőt, vagy a Gazdasági osztályvezető helyettest,
hogy ez júliusban realizálódott-e? Mert ha II. félévben jelentkeztek az igénybevevők, tovább
nincs. Pótnormatívát egy évben egyszer lehet igényelni, ez a július 1-i igénylési időpont, utána már csak lemondani lehet normatíváról, tehát novemberben biztosan nem lehetett. Az I.
félévben jelentkezett-e Nagylók esetében a házi segitségnyújtásnál a többlet létszám. Igényeltük-e, és a féléves költségvetés módositásba bele került-e?
Szakács Benőné: 4 főre történt normatíva pótigénylés a Gazdasági osztály felé. A normatíva
igénylésének a jelzése tovább is ment. Sárbogárdon lemondás volt, Nagylókon igény volt és
összességében kezeli a normatíva igénylést, ill. lemondást a következő év beszámolója után
az államkincstár. A ¾ évesben is jeleztük ennek az emelkedését, de az idei évben a pénzügyi kihatása bevételként nem jelentkezik, csak a következő év elszámolásakor.
Dr. Krupa Rozália: ezek szerint 4 főre volt pótigénylés júliusban?
Szakács Benőné: igen.
Dr. Krupa Rozália: akkor ez így nem igaz, mert akkor a normatívát kell másként megosztani
a két település között és azt kell beépíteni a költségvetésbe.
Szakács Benőné: neki más feladata nem volt, mint megadni, hogy x fő Sárbogárdon, x fő
Nagylókon.
Dr. Krupa Rozália: a belső megosztás maradt el. Ha nálunk lemondás volt, akkor a mi normatívánk csökken, Nagylóké nő és akkor a települési hozzájárulások is úgy kell, hogy alakuljanak.
Szakács Benőné: igen, mert a feladatoknál volt lemondás és igénylés is – mindegyik feladatnál: a szoc. étkezésnél, a házi segitségnyújtásnál is – és így összevonódott az egész. Neki
bontásban kell megtennie a jelzést, utána már nem foglalkozott az üggyel.
Dr. Krupa Rozália: akkor nekünk kell megbontani, az arányok másként alakulnak. Tudjuk
teljesíteni a Polgármester úr kérését.
Szakács Benőné: igen.
Tóth József: akkor tulajdonképpen a határozati javaslat módosulhat annyiban, hogy ez a
fajta kérés, ami elhangzott, az pedig…
Dr. Krupa Rozália: ki lehet egészíteni a határozati javaslatot.
Szakács Benőné: kiegészítésként még elmondja, hogy jelezte a Polgármester úrnak, hogy a
közhasznú munkásnak összességében 1.5 havi bére került átutalásra az önkormányzat részére.
Tóth József: 2010. egész évre vonatkozóan?
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Szakács Benőné: igen.
Tóth József: mi meg ennek a kötelezettségnek fogunk eleget tenni.
Dr. Krupa Rozália: ez egy elszámolás, az előbbi meg költségvetés módosítás.
Tóth József: várhatóan mikor lesz legközelebb költségvetési rendelet módosítás? Márciusban? – az elég hosszú idő, de ha előbb akkor lehetne ezeket a dolgokat rendezni.
Dr. Krupa Rozália: februárban lesz legközelebb költségvetés módosítás napirenden.
Tóth József: véleménye szerint maradjunk az eredeti határozati javaslatnál. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy azt a határozati javaslatot fogadja el, amelyben 1.242 e Ft átadandó
pénzösszeg van megfogalmazva és ezek a dolgok, amiről az előbb szó volt, időközben helyre lesznek téve. Ki- ki a saját adósságát rendezi és ezzel egalizáljuk a helyzetet.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
107/2010.(XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 98.952 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás

Bevétel

Személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.

30.991 e Ft
8.050 e Ft
59.691 e Ft
220 e Ft
29.884 e Ft
69.062 e Ft
47.772 e Ft
1.242 e Ft
439 e Ft
19.615 e Ft

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

Fischer József: a hantosi képviselőtestület tagjai is megkapták a javított előterjesztést, habár
Hantos vonatkozásában a számok nem változtak. Kérdezi a képviselőtestületi tagokat van-e
hozzászólásuk?
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A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Fischer József szavazásra teszi fel a javított előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
101/2010.(XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés módosítását 98.952 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás

Bevétel

Személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk. hozzájár.

30.991 e Ft
8.050 e Ft
59.691 e Ft
220 e Ft
29.884 e Ft
69.062 e Ft
47.772 e Ft
1.242 e Ft
439 e Ft
19.615 e Ft

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

3.)

Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig várható teljesítéséről.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirendhez fűződő előterjesztést megkapták a képviselők. Itt nincs
módosítás. Áttekinthető az anyag. Rövid tanulság emelhető ki belőle, mely szerint az alacsonyabb személyi kiadás teljesítésnél a helyettes szülői feladat ellátására eddig még nem
történt kifizetés, a helyettes szülői feladatnak még nincs gyakorlata.
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Ezt az előterjesztést is tárgyalta a PVVB. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB véleményét, mely szerint a bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek
is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
284/2010.(XII.02.) Kth. sz. határozata

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Tájékoztató a
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és
az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel
- saját bevétel
Támogatás
- átvett pénzeszköz
- normatíva
- Sbogárd Önk. hjár.
- Nagylók Önk. hjár.
- Hantos Önk. hjár.
Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen

Előirányzat
60 e Ft
14.128 e Ft
34 e Ft
8.466 e Ft
4.851 e Ft
234 e Ft
543 e Ft
14.188 e Ft

Telj.
IX.30-ig
60 e Ft
9.135 e Ft
34 e Ft
5.894 e Ft
2.624 e Ft
176 e Ft
407 e Ft
9.195 e Ft

Várható
telj.

2.572 e Ft
706 e Ft
58 e Ft
136 e Ft
3.472 e Ft

Összes
telj.
60 e Ft
12.607 e Ft
34 e Ft
8.466 e Ft
1.826 e Ft
234 e Ft
543 e Ft
12.667 Ft

Előirányzat
9.249 e Ft
2.441 e Ft
2.498 e Ft
14.188 e Ft

Telj.
IX.30-ig
5.884 e Ft
1.382 e Ft
1.929 e Ft
9.195 e Ft

Várható
telj.
1.843 e Ft
477e Ft
1.152 e Ft
3.472 e Ft

Összes
telj.
7.727 e Ft
1.859 e Ft
3.081 e Ft
12.667 e Ft

3.472 e Ft

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás ¾ éves
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen
határozatnak megfelelően építtesse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Tóth József: a feladatellátásnál a tervezetthez képest különösebb változás nem következett
be. Az átadandó pénzösszeg 234 e Ft-tal van szerepeltetve.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
108/2010.(XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tájékoztató a
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és
az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel
- saját bevétel
Támogatás
- átvett pénzeszköz
- normatíva
- Sbogárd Önk. hjár.
- Nagylók Önk. hjár.

- Hantos Önk. hjár.
Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen

Előirányzat
60 e Ft
14.128 e Ft
34 e Ft
8.466 e Ft
4.851 e Ft
234 e Ft
543 e Ft
14.188 e Ft

Telj.
IX.30-ig
60 e Ft
9.135 e Ft
34 e Ft
5.894 e Ft
2.624 e Ft
176 e Ft
407 e Ft
9.195 e Ft

Várható
telj.

2.572 e Ft
706 e Ft
58 e Ft
136 e Ft
3.472 e Ft

Összes
telj.
60 e Ft
12.607 e Ft
34 e Ft
8.466 e Ft
1.826 e Ft
234 e Ft
543 e Ft
12.667 Ft

Előirányzat
9.249 e Ft
2.441 e Ft
2.498 e Ft
14.188 e Ft

Telj.
IX.30-ig
5.884 e Ft
1.382 e Ft
1.929 e Ft
9.195 e Ft

Várható
telj.
1.843 e Ft
477e Ft
1.152 e Ft
3.472 e Ft

Összes
telj.
7.727 e Ft
1.859 e Ft
3.081 e Ft
12.667 e Ft

3.472 e Ft

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

Fischer József: a 3.) napirendi pont anyagát a képviselők megkapták. Kérdezi a kiküldött
előterjesztéssel kapcsolatban van észrevétele?
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
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Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
102/2010.(XII.02.) szmú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Tájékoztató a
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és
az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel
- saját bevétel
Támogatás
- átvett pénzeszköz
- normatíva
- Sbogárd Önk. hjár.
- Nagylók Önk. hjár.

- Hantos Önk. hjár.
Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen

Előirányzat
60 e Ft
14.128 e Ft
34 e Ft
8.466 e Ft
4.851 e Ft
234 e Ft
543 e Ft
14.188 e Ft

Telj.
IX.30-ig
60 e Ft
9.135 e Ft
34 e Ft
5.894 e Ft
2.624 e Ft
176 e Ft
407 e Ft
9.195 e Ft

Várható
telj.
3.472 e Ft

Összes
telj.
60 e Ft
12.607 e Ft

2.572 e Ft
706 e Ft
58 e Ft
136 e Ft
3.472 e Ft

8.466 e Ft
1.826 e Ft
234 e Ft
543 e Ft
12.667 Ft

Előirányzat
9.249 e Ft
2.441 e Ft
2.498 e Ft
14.188 e Ft

Telj.
IX.30-ig
5.884 e Ft
1.382 e Ft
1.929 e Ft
9.195 e Ft

Várható
telj.
1.843 e Ft
477e Ft
1.152 e Ft
3.472 e Ft

Összes
telj.
7.727 e Ft
1.859 e Ft
3.081 e Ft
12.667 e Ft

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

4.)

Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves állásáról és az év végéig
várható teljesítéséről.
Előadó:
polgármester
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Dr. Sükösd Tamás: a képviselőtestület tagjai megkapták az előterjesztést. Úgy gondolja,
hogy áttekinthető az anyag. Lehet látni, hogy a bevételek vonatkozásában nagyjából arányban vagyunk. Vannak eltérések, amelyek ÁFA visszaigénylésből ered, ill. itt is megjelenik,
hogy a helyettes szülői feladatra nem volt költség. Sárbogárd vonatkozásában arra lehet
utalni, hogy Sárbogárd hozzájárulása a normatívánál lényegesen eltér az össz teljesítés vonatkozásában és itt az ESZI vezetőjének beszámolójára lehet utalni, mely szerint eléggé
magas az alacsony jövedelműek aránya és ennek arányában változnak az összegek.
Kéri a PVVB véleményét.
Tóth Béla elmondja, hogy a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
285/2010.(XII.02.) Kth. sz. számú határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájékoztató a
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves
állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Bevétel
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Sbogárd Önk. hjár.
- Nagylók Önk. hjár.

- Hantos Önk. hjár.
Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Összesen

Előirányzat
29.844 e Ft
69.062 e Ft
47.772 e Ft
19.615 e Ft
1.236 e Ft
439 e Ft
98.906 e Ft

Telj.
IX.30-ig
20.232 e Ft
50.228 e Ft
33.567 e Ft
15.405 e Ft
927 e Ft
329 e Ft
70.460 e Ft

Várható
telj.
5.544 e Ft
24.175 e Ft
14.205 e Ft
9.511 e Ft
309 e Ft
110 e Ft
29.719 e Ft

Összes
telj.
25.776 e Ft
74.403 e Ft
47.772 e Ft
24.956 e Ft
1.236 e Ft
439 e Ft
100.179eFt

Előirányzat
31.754 e Ft
8.050 e Ft
58.882 e Ft
220 e Ft
98.906 e Ft

Telj.
IX.30-ig
24.519 e Ft
6.325 e Ft
39.423 e Ft
193 e Ft
70.460 e Ft

Várható
telj.
7.880 e Ft
1.967 e Ft
19.872 e Ft

Összes
telj.
32.399 e Ft
8.292 e Ft
59.295 e Ft
193 e Ft
100.179eFt

29.719 e Ft

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás ¾ éves
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen
határozatnak megfelelően építtesse be.
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Határidő. azonnal
Felelős. polgármester

Tóth József: a költségvetés módosításánál megtárgyaltuk a felvethető kérdéseket. Kérdezi
képviselőtársait van-e hozzászólásuk a napirendhez?
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2010.(XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájékoztató a
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves
állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Bevétel
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Sbogárd Önk. hjár.
- Nagylók Önk. hjár.

- Hantos Önk. hjár.
Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm. kiadás
Összesen

Előirányzat
29.844 e Ft
69.062 e Ft
47.772 e Ft
19.615 e Ft
1.236 e Ft
439 e Ft
98.906 e Ft

Telj.
IX.30-ig
20.232 e Ft
50.228 e Ft
33.567 e Ft
15.405 e Ft
927 e Ft
329 e Ft
70.460 e Ft

Várható
telj.
5.544 e Ft
24.175 e Ft
14.205 e Ft
9.511 e Ft
309 e Ft
110 e Ft
29.719 e Ft

Összes
telj.
25.776 e Ft
74.403 e Ft
47.772 e Ft
24.956 e Ft
1.236 e Ft
439 e Ft
100.179eFt

Előirányzat
31.754 e Ft
8.050 e Ft
58.882 e Ft
220 e Ft
98.906 e Ft

Telj.
IX.30-ig
24.519 e Ft
6.325 e Ft
39.423 e Ft
193 e Ft
70.460 e Ft

Várható
telj.
7.880 e Ft
1.967 e Ft
19.872 e Ft

Összes
telj.
32.399 e Ft
8.292 e Ft
59.295 e Ft
193 e Ft
100.179eFt

29.719 e Ft

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

Fischer József: valóban nagyon jó áttekinthető az anyag. Kérdezi a testület tagjait, hogy vane valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2010.(XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves teljesítéséről

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájékoztató a
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának ¾ éves
állásáról és az év végéig várható teljesítéséről című előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítését az alábbiak
szerint állapítja meg:

Bevétel
Saját bevétel
Támogatás
- normatíva
- Sbogárd Önk. hjár.
- Nagylók Önk. hjár.

- Hantos Önk. hjár.
Összesen
Kiadás
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Felhalm. kiadás
Összesen

Előirányzat
29.844 e Ft
69.062 e Ft
47.772 e Ft
19.615 e Ft
1.236 e Ft
439 e Ft
98.906 e Ft

Telj.
IX.30-ig
20.232 e Ft
50.228 e Ft
33.567 e Ft
15.405 e Ft
927 e Ft
329 e Ft
70.460 e Ft

Várható
telj.
5.544 e Ft
24.175 e Ft
14.205 e Ft
9.511 e Ft
309 e Ft
110 e Ft
29.719 e Ft

Összes
telj.
25.776 e Ft
74.403 e Ft
47.772 e Ft
24.956 e Ft
1.236 e Ft
439 e Ft
100.179eFt

Előirányzat
31.754 e Ft
8.050 e Ft
58.882 e Ft
220 e Ft
98.906 e Ft

Telj.
IX.30-ig
24.519 e Ft
6.325 e Ft
39.423 e Ft
193 e Ft
70.460 e Ft

Várható
telj.
7.880 e Ft
1.967 e Ft
19.872 e Ft

Összes
telj.
32.399 e Ft
8.292 e Ft
59.295 e Ft
193 e Ft
100.179eFt

29.719 e Ft

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

5.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézmény
fenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a képviselőtestület tagjai megkapták a javított előterjesztést. Az előterjesztésből látható, hogy a költségvetési koncepcióban bérfejlesztés, ill. személyi juttatások
növelése nem tervezhető. Nyilván a jubileumi jutalmakra és a soros előléptetésre kell tervezni, ill. a dologi kiadások a 2010. évi szinten tartjuk tervezhetőnek azzal, hogy a közüzemi
díjaknál 3,5 %-os emelkedés látszik, ill. a helyettes szülői feladatellátást ugyanúgy tervezzük
a dologi kiadásaival együtt. Kéri a PVVB javaslatát
Tóth Béla elmondja, hogy a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: kéri a képviselők véleményét a napirenddel kapcsolatban.
Juhász János: a három intézményfenntartó társulás tekintetében egyiknek a költségvetési
koncepcióját sem tudja elfogadni, a következők miatt.
Elmondta a Polgármester úr, hogy szinte minden változatlan, se személyi kiadások növekedésével nem lehet számolni, - a dologiaknál is csak az energiaáraknál, ott is csak egy szerény mértékkel. Ha megnézzük a számokat a ¾-es előterjesztésben szereplő adatokat az év
végéig várható teljesítést, hogy hol mennyi Sárbogárd városnak a hozzájárulása ezekhez a
társulási költségvetésekhez, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a Gyejó-nál 1.6 millióval kell
többet fizetni, ha az a koncepció reális, ami itt előttünk van, a Szociális Alapszolgáltatási
Társulás 9 millió Ft-tal kerül többe, mint az ez évi várható tény, a Közoktatási Társulás pedig
24 millió Ft-tal kerülne többe jövőre. Tehát ennyivel nagyobb önkormányzati hozzájárulást
igényelne.
Ha azt nézzük, hogy ennél a három viszonylag kis egységnél 34 millió Ft-tal többért lehet
csak működtetni a jövő évben, akkor ”nagyon csúnya költségvetése lesz jövőre Sárbogárdnak”.
A nagyon nagy hozzájárulási növekedések miatt nem fogja tudni támogatni a koncepciókat.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a javított előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
286/2010. (XII.02.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd
Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011.
évi költségvetési koncepciója c. előterjesztést megtárgyalta.
A 2011. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
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Személyi kiadások
-

Bérfejlesztés nem tervezhető,csak a soros lépések miatt
Jubileumi jutalomra lehet előirányzat
Jutalmazás nem tervezhető
Helyettes szülői tevékenység 1 hónapra tervezhető
Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és adó
vonzatával tervezhető

Dologi kiadások
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetőek, kivéve a
közüzemi díjak, amelyeket 3.5 %-kal lehet emelni
- Helyettes szülő dologi kiadására tervezhető

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2011. évi
költségvetési koncepcióját Sárbogárd Város Önkormányzat koncepciójába a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József: összességében a koncepciókkal kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy
itt a határozati javaslatokban egyfajta irányelvek kerültek megfogalmazásra, amely irányelveken túl ő igazán nem is mélyedne bele a részletes számításokba olyan formában, hogy azt
készpénznek lehetne venni. Már csak azért is, mert az Országgyűlés által még nem került
elfogadásra a költségvetési törvény. Amennyiben változnak a normatívák, úgy változnak az
egyes települések egyenlegei is.
Javasolja a nagylóki képviselőtestületnek, hogy a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot fogadja el. A határozati javaslatban csak azok a dolgok kerültek feltüntetésre, amelyeket
minden évben minimálisan a törvény kötelezően előír. Ha belenéz a részletekbe, akkor azt
tudja megállapítani, hogy koncepció szintjén Nagylóknak 250 e Ft körüli hozzájárulási öszszeggel kell számolnia a saját koncepciójában. Úgy gondolja, hogy a felsorolt számokkal a
koncepció elfogadható.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel a javított előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
110/2010. (XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetési koncepciójáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetési koncepciója c. előterjesztést megtárgyalta.
A 2011. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
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Személyi kiadások
-

Bérfejlesztés nem tervezhető,csak a soros lépések miatt
Jubileumi jutalomra lehet előirányzat
Jutalmazás nem tervezhető
Helyettes szülői tevékenység 1 hónapra tervezhető
Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és adó
vonzatával tervezhető

Dologi kiadások
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetőek, kivéve a
közüzemi díjak, amelyeket 3.5 %-kal lehet emelni
Helyettes szülő dologi kiadására tervezhető
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József: a képviselőtestületi tagok megkapták a tájékoztatót. Hantos esetében magasabb az összeg, de egyetértenek vele. Igazat ad Nagylók polgármesterének abban, hogy
amig az Országgyűlés el nem fogadja a költségvetést, addig biztosat nem tudunk, habár nagyon nagy változásokra nem lehet számítani akár pozitív, akár negatív formában. Kéri a képviselőtestületet, hogy a javított határozati javaslatot fogadja el.
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
104/2010. (XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetési koncepciójáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetési koncepciója c. előterjesztést megtárgyalta.
A 2011. évi költségvetés tervezetének irányait az alábbiak szerint határozza meg:
Személyi kiadások
-

Bérfejlesztés nem tervezhető,csak a soros lépések miatt
Jubileumi jutalomra lehet előirányzat
Jutalmazás nem tervezhető
Helyettes szülői tevékenység 1 hónapra tervezhető
Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és adó
vonzatával tervezhető

Dologi kiadások
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetőek, kivéve a
közüzemi díjak, amelyeket 3.5 %-kal lehet emelni
- Helyettes szülő dologi kiadására tervezhető
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

6.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési
koncepciója.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a képviselőtestületi tagok megkapták a javított előterjesztést. Az előző
költségvetési koncepcióhoz hasonló dolgokat láthatunk. Eltérés a települések között, hogy a
bevételi oldalon az étkezési térítési díjaknál – mivel külső cégtől vesszük ezt a szolgáltatást
– január 1-től 4 %-os emelés lesz, ill. az év közepére tervezünk egy 3,5 %-os emelést.
Nagylóknál nem volt ilyen előrejelzés, ill. Hantosnál ugyanígy 3.5 %. A személyi kiadásoknak
a befagyasztása látszik itt is. Az étkezési utalványok egységesen 6 e Ft/fő és adóvonzatával,
valamint speciális körülmények miatt a hepatitis elleni védőoltás tervezhető. A dologi kiadásoknál ugyanígy, az infláció körüli 3.5 %-os emelés látható, ill. tervezhető. Az előterjesztést a
PVVB tárgyalta, kéri a bizottság véleményét.
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő – javított –
határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel a javított határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
287/2010. (XII.02.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.
Bevétel
- Étkezési térítési díjakat 2011. január 1-jétől 4 %-os,
2011. július 1-jétől 3,5 %-os emeléssel kell tervezni
Sárbogárd esetében, Nagylóknál változatlan, míg Hantosnál 2011. január 1-jétől 3,5 %-os emeléssel.
Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésére és a hátralékok behajtására.
Személyi kiadások
- Bérfejlesztéshez nem tervezhető,csak a soros lépések
miatt
- Jubileumi jutalomra lehet előirányzat
- Jutalmazás nem tervezhető
- Felmentési időre szóló bér, ill. a helyettesítés tervezhető
- Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és
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adóvonzatával tervezhető
- Hepatitis elleni védőoltás 5.800 Ft/fő tervezhető.
Dologi kiadások
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetőek, kivéve
a közüzemi számlák, amely 3,5 %-kal emelhetőek
- Vásárolt élelmezés 2011. január 1-jétől 4 %-os, július
1-jétől 3,5 %-os emeléssel tervezhető.
Felhalmozási kiadás
- Családsegítő Szolgálatnál páncélszekrény tervezhető.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a jelen határozat 1. sz. mellékletének megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József: az ESZI költségvetési koncepcióját tárgyaljuk. Megkérdezi a képviselőtestületi
tagokat, van-e valakinek észrevétele a témához?
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József: a határozati javaslatban felsorolt tételekkel egyet lehet érteni. A részletes költségvetési tartalomról ha szükséges beszéljünk most, mert van egy-két észrevétel, de talán
jobb lenne ezt a költségvetési rendeletünk tárgyalásakor tisztázni, ill. korrigálni. A későbbi
egyeztetések során még kerülhetnek elő dolgok, de úgy gondolja, ha most a részletek elemzésére nincs szükség, akkor a koncepció határozati javaslatát elfogadhatja a testület és a
rendelet megalkotásakor tisztázni lehet a még vitás kérdéseket.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő – javított – határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
111/2010. (XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciójáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.
Bevétel
- Étkezési térítési díjakat 2011. január 1-jétől 4 %-os,
2011. július 1-jétől 3,5 %-os emeléssel kell tervezni
Sárbogárd esetében, Nagylóknál változatlan, míg Hantosnál 2011. január 1-jétől 3,5 %-os emeléssel.
Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésére és a hátralékok behajtására.
Személyi kiadások
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- Bérfejlesztéshez nem tervezhető,csak a soros lépések
miatt
- Jubileumi jutalomra lehet előirányzat
- Jutalmazás nem tervezhető
- Felmentési időre szóló bér, ill. a helyettesítés tervezhető
- Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és
adóvonzatával tervezhető
- Hepatitis elleni védőoltás 5.800 Ft/fő tervezhető.
Dologi kiadások
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetőek, kivéve
a közüzemi számlák, amely 3,5 %-kal emelhetőek
- Vásárolt élelmezés 2011. január 1-jétől 4 %-os, július
1-jétől 3,5 %-os emeléssel tervezhető.
Felhalmozási kiadás
- Családsegítő Szolgálatnál páncélszekrény tervezhető.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József: a koncepció számai változhatnak még, most egy tervezet van előttünk. Ha
még valami finomítást igényel akkor lehet rajta változtatni. A kiküldött anyagot elfogadásra
ajánlja a képviselőtestületnek.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő – javított – határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
105/2010. (XII.02.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési koncepciójáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta.
Bevétel
- Étkezési térítési díjakat 2011. január 1-jétől 4 %-os,
2011. július 1-jétől 3,5 %-os emeléssel kell tervezni
Sárbogárd esetében, Nagylóknál változatlan, míg Hantosnál 2011. január 1-jétől 3,5 %-os emeléssel.
Törekedni kell a térítési díjak határidőre való beszedésére és a hátralékok behajtására.
Személyi kiadások
- Bérfejlesztéshez nem tervezhető,csak a soros lépések
miatt
- Jubileumi jutalomra lehet előirányzat
- Jutalmazás nem tervezhető
- Felmentési időre szóló bér, ill. a helyettesítés tervezhető
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- Az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/fő és
adóvonzatával tervezhető
- Hepatitis elleni védőoltás 5.800 Ft/fő tervezhető.
Dologi kiadások
- Dologi kiadások 2010. évi szinten tervezhetőek, kivéve
a közüzemi számlák, amely 3,5 %-kal emelhetőek
- Vásárolt élelmezés 2011. január 1-jétől 4 %-os, július
1-jétől 3,5 %-os emeléssel tervezhető.
Felhalmozási kiadás
- Családsegítő Szolgálatnál páncélszekrény tervezhető.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a három település részvételével összehívott együttes ülés valamennyi
napirendet letárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját, a továbbiakban a sárbogárdi és nagylóki képviselőtestület tárgyalja meg a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
45

A hantosi képviselőtestület tagjai 17 órakor
elhagyták az üléstermet.
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