Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos
Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók
Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 4-én
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott
együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Juhász János
Bódai Gábor
Sinka Attila
Nedoba Károly
Gábris István
Varga László
Őri Gyula
Bárfai Antal
Schmidt Lóránd
Etelvári Zoltán
Horváth Tibor
Szakács Benőné
Fülöp Sándor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(13 fő)

Hantos község képviselőtestülete:
Virág József
Gyömörei Barnáné
Hangyál Csaba
Id. Koncz Ferenc
Parádi Lászlóné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (5 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Dobai Teréz
Takácsné Erdélyi Mária
Viniczai Mária
Horgosi János
Viniczai Ramóna

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (7 fő)

Állandó meghívottak:

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Gálné Papp Erika
Nagylók - Hantos körjegyzőség körjegyzője, Durmitsné Kókai
Katalin Nagylók község – gazdálkodási ügyintéző, Harmath
Józsefné
gazdasági
osztályvezető,
Bátai
Brigitta,
jegyzőkönyvvezető.

Napirendhez megjelentek:

Horváth Ferencné ÁMK igazgató, Alpek Zoltán a Sárréti Híd
képviseletében

Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Az együttes
képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település polgármestere a saját
képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az előző alkalmakkor. Az ülést
16:30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes,
mivel a megválasztott 17 képviselőből 13 fő megjelent.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Bódai Gábor és Gábris István személyében, akik
jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Bódai Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra
teszi fel Gábris István jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület
a javaslatot 13 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestülete 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
16.35 órakor megérkezett a terembe Rigó László.
Sárbogárd város képviselőtestületéből jelen van 14 fő.
Virág József Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 5 fő megjelent.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyömörei Barnáné és Parádi Lászlóné képviselőket, akik
jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra teszi fel Gyömörei Barnáné jegyzőkönyv
hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal a
javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Parádi Lászlóné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő
megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestületet 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 7 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Takácsné Erdélyi Mária képviselőt, aki jelezte, hogy
a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Takácsné Erdélyi Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek
történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot
elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Nagylók község képviselőtestületet 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester
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2.

3.

4.

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: polgármester
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: polgármester

A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: mivel az idei évben ez az első együttes
ülésünk, ezért először is szeretném megköszönni településünk nevében az intézményfenntartó
társulásokban dolgozóknak 2009. évben végzett munkáját. Bízom abban, hogy 2010. évben is
hasonlóan együtt tudunk működni a három társulás fenntartásában
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni.
A nagylóki képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez.
Tóth József: az előterjesztést a PB tárgyalta, kéri a bizottság véleményét.
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2010.(II.4.) számú határozat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetésének módosításának elfogadásáról
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd –
Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009
évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta
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A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását a 2009. évi
költségvetés módosítását 14.221 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal
elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja
meg:
Kiadás:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás
Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

9.031 eFt
2.809 eFt
2.381 eFt
14.221 eFt
8.399 eFt
5.026 eFt
226 eFt
570 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás elfogadott
módosított költségvetésének megfelelő költségvetési rendelet
módosításának előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Virág József Hantos község polgármestere: az előterjesztésben magyarázva vannak a
változtatásnak az indokai. Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése a képviselőtestület
tagjainak?
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010.(II.04.) számú határozata
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2009 évi költségvetésének módosításának elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd –
Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009
évi költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 14.221 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
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Kiadás:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás
Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

9.031 eFt
2.809 eFt
2.381 eFt
14.221 eFt
8.399 eFt
5.026 eFt
226 eFt
570 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás elfogadott
módosított költségvetésének megfelelő költségvetési rendelet
módosításának előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Virág József polgármester
2010. február 15.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2010.(II.4.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének módosítása
című előterjesztést megtárgyalta
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 14.221 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás:
- járulék
- dologi kiadás
Bevétel:
Támogatás
- Normatíva

9.031 eFt
2.809 eFt
2.381 eFt
14.221 eFt
8.399 eFt
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- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

5.026 eFt
226 eFt
570 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított
költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe a
jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős polgármester
2.

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

Tóth József Nagylók község polgármestere: látható, hogy 234 eFt-tal kell, hogy kiegészítse
az önkormányzat a központi normatívát. Az előterjesztést a PB tárgyalta, kérem a bizottság
véleményét.
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2010.(II.4.) számú határozat
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadásáról
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselő-testület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését 13.488 eFt
bevételi és 13.488 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
- a személyi jellegű előirányzatot:
- a járulékait
- a dologi előirányzatot

8.725 eFt-tal,
2.299 eFt-tal,
2.464 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 543
eFt-ban,
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Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 234 eFtban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.851
eFt-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Nagylók Községi
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Nagylók
Községi Önkormányzat által az Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
finanszírozásához szükséges 234.000.- forintot építse be.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2010. február 15

Virág József Hantos község polgármestere: hasonló a hozzájárulása az önkormányzatnak,
mint a tavalyi évben volt. A feladatot elláttuk tavaly is, és az idén is remélem ugyan olyan
intenzitással sikerül ellátni. Azt is remélem, hogy megmarad ugyanaz a gyermekjóléti
szolgálatos kolléganő, aki már kétszer el akarta hagyni a területet. A szakmai része, nagyon
fontos, hogy helyi, képzett ember legyen, aki ezzel foglalkozik. Idáig megoldódott, remélem
így lesz a későbbiekben is. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?
A hantosi képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez.
Virág József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010.(II.04.) számú határozata
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2010 évi költségvetésének elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselő-testület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését 13.488 eFt
bevételi és 13.488 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
- a személyi jellegű előirányzatot:
- a járulékait
- a dologi előirányzatot

8.725 eFt-tal,
2.299 eFt-tal,
2.464 eFt-tal jóváhagyja.

A feladatellátáshoz
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 543
eFt-ban,
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- Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 234
eFt.-ban,
- Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.851
eFt-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Hantos Községi
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Hantos
Községi Önkormányzat által az Intézményfenntartó Társulás 2010.évi
finanszírozásához szükséges 543 .000 forintot építse be.
Felelős:
Határidő:

Virág József polgármester
2010. február 15.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a napirend anyagát a PVVB tárgyalta.
Kérem a bizottság javaslatát.
Sinka Attila: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását az elhangzott javítással.
A sárbogárdi képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
15/2010.(II.4.) Kth. sz. határozata
A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselő-testület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését
13.488 eFt bevételi és 13.488 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 8.725 eFt-tal, a
járulékait 2.299 eFt-tal, a dologi előirányzatot 2.464 eFt-tal
jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 543 eFtban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 234 eFt.ban,
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Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.851
eFt-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az
Intézményfenntartó Társulás költségvetését és az 1.sz. Mellékletet
Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.
Határidő: 2010. február 9.
Felelős: polgármester

3.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztésből látszik, hogy mintegy 12 eFt
emelkedne meg a korábbi előirányzathoz képest az átadandó pénzösszeg, a szöveges részben
le van írva, hogy mi az, ami ezt indokolja.
Az előterjesztést a PB tárgyalta, kérem a bizottság véleményét.
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2010.(II.4.) számú határozat
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Intézményfenntartó
Társulás
2009.
évi
módosításáról

Alapszolgáltatási
költségvetésének

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd –
Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetés
módosítását 89.586 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és
a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás

31.233 eFt
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- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

9.299 eFt
48.894 eFt
160 eFt

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

26.813 eFt
62.773 eFt
47.757 eFt
282 eFt
-218 eFt
14.952 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás elfogadott
módosított költségvetésének megfelelő költségvetési rendelet
módosításának előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2010. február 15.

Virág József Hantos község polgármestere: az előterjesztés taglalja a módosítás
szükségességét.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010.(II.04.) számú határozata
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költségvetésének módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd –
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetés
módosítását 89.586 eFt kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és
a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás

31.233 eFt
9.299 eFt
48.894 eFt
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- felhalmozási kiadás
Bevétel:
Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

160 eFt

26.813 eFt
62.773 eFt
47.757 eFt
282 eFt
-218 eFt
14.952 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás elfogadott
módosított költségvetésének megfelelő költségvetési rendelet
módosításának előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010.február 15
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést kiegészíteni nem kívánja.
Az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kéri a
bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
16/2010.(II.4.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2009
évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés módosítását 89.586 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

31.233 eFt
9.299 eFt
48.894 eFt
160 eFt

Bevétel:
Saját bevétel

26.813 eFt
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Támogatás
- Normatíva
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

62.773 eFt
47.757 eFt
282 eFt
-218 eFt
14.952 eFt

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

4.

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

Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztést, illetve a napirendhez
kapcsolódó anyagot megkaptuk Sárbogárdtól, áttanulmányoztuk. Kértem a polgármester úrtól
egy időpontot, hogy tudjunk az előterjesztéssel kapcsolatban egyeztetni, ugyanis a 2010. évet
érintően közel tízszerese volt az átadandó tervezett pénzösszeg, 2.200 eFt körüli összeg, ami
Nagylókot érintette. Különösebb változás nem állt be a feladatellátásban mindössze történt
egy költségvetés elfogadása a parlamentben és az nagymértékben más jellegű, más összeget
kívánt, várt el a változatlan szervezeti formában működtetendő feladatellátáshoz. Nagylók ezt
az összeget nem tudja úgymond elviselni és próbáltunk egyeztetni, hogy mi lehet az a dolog,
amivel ezt a feladatellátást vélhetően a jelenlegi formájában, vagy esetlegesen több ellátottal
tovább folytatva, de kevesebb pénzmennyiséggel fenn lehet tartani. Egyes dolgok tisztázásra
kerültek ezen a megbeszélésen, amelyen ott volt az ESZI vezetője és a gazdasági osztálynak a
vezetője. Egyes számok pontosításra kerültek, számadatok, amelyek az előterjesztésben
kiküldésre kerültek, illetve a szervezetnek a felépítésére vonatkozó működési engedéllyel
kapcsolatban 1-2 dolog elhangzott. Egyik oldalon szeretnénk a költségeket csökkenteni, a
másik oldalon a bevételt növelni, hogy ez a két szám lehetőleg minél jobban közelítsen
egymáshoz és a kettő közötti különbség a lehető legközelebb álljon a nullához. Ha nem is a
költségvetés tervezésekor, mert a költségvetés tervezésekor már adott egy számadat, azzal
nem nagyon tudunk mit kezdeni és az a költségvetésbe be is lett építve. Az alapján lett
számolva, de remélhetőleg az év végéig, - de bízva abban, hogy már előbb is - esetlegesen a
feladatellátásban több klienssel való számítás kapcsán csökkenhet ez az átadandó mintegy
1.200 eFt. Összességében arról volt szó, hogy mivel változott az a jogszabály, amely
szabályozza azt, hogy egy gondozóhoz hány gondozott rendelhető a 2010. január 1-jét
megelőzően egy gondozóhoz 6 gondozott rendelhető hozzá. Az előterjesztés jobb sarkában
látható egy 2,5 fő, amely a 15 fő gondozotti létszámhoz lett igazítva 6 fő esetén. De mivel a
jogszabály 9 főt engedélyez, ezért ez a 2,5 gondozói létszám már nem 2,5, hanem mondjuk
csak 1,6 fő, tehát a jelenlegi gondozó mellé az volt a tervünk, szándékunk, hogy a közcélú
foglalkoztatás keretén belül egész pontosan az Út a munkába program keretén belül egy
közcélú foglalkoztatottat szeretnénk ezen feladatellátásba behozni, aki gondozói feladatot
látna el. Letisztáztuk a megbeszélésen, hogy ez nem fogja felborítani a szakos ellátottságnak a
szintén jogszabályban előírt 50%-os követelményi küszöbét. Tehát úgy néz ki, hogy azok a
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dolgok, amelyeket korábban kezdeményeztünk, elküldtük a gazdasági osztályhoz, a jövőben
megvalósítható lesz és remélhetőleg több ellátott kerül majd ebbe a feladatellátásba. Tehát
összességében miután ezeket a dolgokat átbeszéltük a költségvetésben, amit a nagylóki
képviselőtestületben végül is átbeszéltünk, és amire a bizottság is áldását adta. Az 1.236 eFtot el tudjuk fogadni a további 1.281 eFt-tal szemben. 1.236 eFt ez az összeg, amit a Pénzügyi
Bizottság is tárgyalt.
Arany Zsolt: ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő módosított
határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2010.(II.4.) számú határozat
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetéséről
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása
tárgyú előterjesztést.
A
képviselő-testület
a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését
93.856 eFt bevételi és 93.856 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
- a személyi jellegű előirányzatot
29.978 eFt-tal,
- a járulékok
7.519 eFt-tal,
- a dologi előirányzat
56.139 eFt-tal,
- felhalmozási kiadási előrányzat
220 eFt-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 439 eFtban,
- Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 1.236
eFt-ban,
- Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 15.656
eFt-ban állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Községi
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe, az
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi finanszírozásához szükséges
Nagylók Községi Önkormányzata hozzájárulásaként 1.236.000.- forintot
építse be.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2010. február 15.
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Virág József Hantos község polgármestere: az ESZI 2010. éves költségvetésének a
módosítását kollégám elmondta, ami Nagylók tekintetében történt. A mi kiküldött
előterjesztésünk és határozati javaslatunk már ezt tartalmazta. Az elmondott összeggel
szerepel. Hantos vonatkozásában elmondhatom, hogy a tavalyi tervhez hasonló, lehet hogy év
vége felé jobban alakul, sok minden függ a szociális étkezők számától. Ez a terv 19 fővel
számol és teljes évben. Ha ez csökken, akkor természetesen az átadandó pénzeszköz is
csökken, de így a bevételünk is csökken, mert tőlünk veszik az élelmet. Javaslom a határozati
javaslat elfogadását. A normatívák ilyen szempontból, amit mi ebből igénybe veszünk
ezekből a szolgáltatásokból, azon a téren nem sokat változtak. Tehát azt tudom mondani,
hogy ez a szociális része a nagy költségvetésnek nem szenvedett akkora nyírbálást, mint
egyéb más területeken 7-10%-os normatíva elvonások történtek, addig míg a szociális
normatíva és a kiegészítő normatíva hasonlít az előző évihez.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Virág József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2010.(II.04.) számú határozata
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2010 évi költségvetéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása
tárgyú előterjesztést.
A
képviselő-testület
a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését
93.856 eFt bevételi és 93.856 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból
- a személyi jellegű előirányzatot
29.978 eFt-tal,
- a járulékok
7.519 eFt-tal,
- a dologi előirányzat
56.139 eFt-tal,
- felhalmozási kiadási előirányzat
220 eFt –tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 439 eFtban,
- Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 1.236
eFt.-ban,
- Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 15.656
eFt-ban állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Hantos Községi
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Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Hantos
Községi Önkormányzat által az Intézményfenntartó Társulás 2010.évi
finanszírozásához szükséges 439 .000 forintot építse be.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010.február 15

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: kiosztásra került a javított előterjesztés, ahol
a nagylókiak által átadandó pénzeszköz mennyiségénél van változás, 45 eFt-tal alacsonyabb
összeg, ahogy ők elfogadták 1.236 eFt-os összeg.
A Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság is már ezt tárgyalta, tehát ez a
javított előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel a javított előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 13 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2010.(II.4.) Kth. sz. határozata
A Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadása
tárgyú előterjesztést.
A
képviselő-testület
a
Sárbogárd-Hantos-Nagylók
Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését
93.856 eFt bevételi és 93.856 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 29.978 eFt-tal, a
járulékait 7.519 eFt-tal, a dologi előirányzatot 56.139 eFt-tal,
felhalmozási kiadási előirányzatot 220 eFt-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 439 eFt-ban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 1.236 eFt.ban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 15.656 eFtban állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy az
Intézményfenntartó Társulás költségvetését és az 1.sz. Mellékletet
Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.
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Határidő: 2010. február 9.
Felelős: polgármester

Az ülésen több napirend nem volt.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek munkáját, a
hármas ülést 16:50 órakor bezárta azzal, hogy a nagylóki képviselőtestülettel tárgyal tovább a
sárbogárdi képviselőtestület.
A hantosi képviselőtestület tagjai 16:50 órakor
elhagyták az üléstermet.
kmf.

Juhász János
Sárbogárd város polgármestere

Dr. Krupa Rozália
Sárbogárd város jegyzője

Bódai Gábor
képviselő, jkv. hitelesítő

Gábris István
képviselő, jkv. hitelesítő

Virág József
Hantos község polgármestere

Gálné Papp Erika
Nagylók-Hantos község
körjegyzője

Gyömörei Barnáné
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

Parádi Lászlóné
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Takácsné Erdélyi Mária
nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő
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