Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együttes üléséről.

Jelen vannak:

Sárbogárd város képviselőtestülete:
Dr. Sükösd Tamás
Novák-Kovács Zsolt
Érsek Enikő
Nagy Tibor
Tóth Béla
Erős Ferenc
Etelvári Zoltán
Macsim András

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (8 fő)

Hantos község képviselőtestülete:
Fischer József
Fischerné Koncz Katalin
Suhaj Józsefné

polgármester
képviselő
képviselő (3 fő)

Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Arany Zsolt
Takácsné Erdélyi Mária
Balogh Ágnes
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna
Horgosi János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (7 fő)

Állandó meghívottak:

Szenci György Sárbogárd város aljegyzője, Gálné Papp Erika
Nagylók-Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető, Durmitsné Kókai Katalin gazdálkodási előadó, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.

Napirendhez megjelent:

Horváth Ferencné ÁMK igazgató, A. Szabó Ferencné gazdaságvezető, Tóth Anna családgondozó Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

Média:

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti megjelenteket. Megállapítja,
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 7 képviselő tartózkodik az ülésteremben. (Nagy Tibor 1740 órakor kapcsolódott be a munkába.) Az együttes képviselőtestületi
ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán és
Tóth Béla képviselőket. Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek törté-
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nő megválasztását. A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 7 igen (egyhangú) 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 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 Arany Zsolt képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. 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. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő jelen van. (Ketten
jelezték távolmaradásukat.) 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.
Napirend:
1.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

2.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

3.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: polgármester

4.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: polgármester

A három képviselőtestület
rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester
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Dr. Sükösd Tamás: a Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011-es költségvetésének
módosításával kapcsolatos előterjesztés egyértelmű, nem kíván kiegészítést hozzáfűzni.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottság javaslatának ismertetését.
Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
109/2011.(V.10.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 13.835 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
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk.hozzájár.
- Nagylók Önk.hozzájár.
- Hantos Önk.hozzájár.

7.940 e Ft
2.076 e Ft
3.719 e Ft
100 e Ft
13.835 e Ft
7.739 e Ft
5.163 e Ft
321 e Ft
612 e Ft

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

Tóth József: a napirendhez nincs kiegészítése, kéri a nagylóki képviselőtestület tagjait,
mondják el véleményüket.
A 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:
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
74/2011. (V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 13.835 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
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk.hozzájár.
- Nagylók Önk.hozzájár.
- Hantos Önk.hozzájár.

7.940 e Ft
2.076 e Ft
3.719 e Ft
100 e Ft
13.835 e Ft
7.739 e Ft
5.163 e Ft
321 e Ft
612 e Ft

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

Fischer József: tájékoztatásul elmondja, hogy a hantosi képviselőtestületi tagok a pénteki,
rendkívüli képviselőtestületi ülésen a mai együttes ülés napirendi pontjait megismerték és elfogadhatónak tartják, de azért megkérdezi: szeretne-e valaki hozzászólni a témához?
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez 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 Képviselőtestületének
59/2011. (V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta.
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A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 13.835 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
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk.hozzájár.
- Nagylók Önk.hozzájár.
- Hantos Önk.hozzájár.

7.940 e Ft
2.076 e Ft
3.719 e Ft
100 e Ft
13.835 e Ft
7.739 e Ft
5.163 e Ft
321 e Ft
612 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
Intézmény-fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: ennél a napirendnél ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél. Áttekinthető
az anyag, javításra nem volt szükség. Kéri a PVVB javaslatát.
Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
110/2011.(V.10.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása”

című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 102.774 e
Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
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Kiadás

Bevétel

- Személyi kiadás
- Járulék
- Dologi kiadás
- Felhalmozási kiadás
Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Hantos Önk.hozzájár.
- Nagylók Önk.hozzájár.
- Sárbogárd Önk.hozzájár.

33.035 e Ft
8.506 e Ft
61.153 e Ft
80 e Ft
30.836 e Ft
71.938 e Ft
43.202 e Ft
324 e Ft
0 e Ft
28.412 e Ft

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

Tóth József: hasonló témát tárgyal a nagylóki képviselőtestület is. Kéri a képviselők hozzászólását.
A 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 Képviselőtestületének
75/2011.(V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása”
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 102.774 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
- Hantos Önk.hozzájár.
- Nagylók Önk.hozzájár.
- Sárbogárd Önk.hozzájár.

33.035 e Ft
8.506 e Ft
61.153 e Ft
80 e Ft
30.836 e Ft
71.938 e Ft
43.202 e Ft
324 e Ft
0 e Ft
28.412 e Ft
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József: átbeszélte a hantosi képviselőtestület ezt az anyagot is a már említett ülésen. Mivel hozzászólásra senki nem jelentkezik, szavazásra teszi fel az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
60/2011. (V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása”
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 102.774 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
- Hantos Önk.hozzájár.
- Nagylók Önk.hozzájár.
- Sárbogárd Önk.hozzájár.

33.035 e Ft
8.506 e Ft
61.153 e Ft
80 e Ft
30.836 e Ft
71.938 e Ft
43.202 e Ft
324 e Ft
0 e Ft
28.412 e Ft

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

3.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: polgármester
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Dr. Sükösd Tamás: javított előterjesztést tárgyal a képviselőtestület.
A társulási megállapodás 8/g pontja vonatkozásában van eltérés a két előterjesztés között,
mivel a két társult önkormányzatnál nincs Pénzügyi Bizottság, így Nagylókról és Hantosról
egy-egy képviselő kerül delegálásra az Ellenőrző Bizottságba.
A témát a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági javaslat ismertetését.
Tóth Béla: a Pénzügyi Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal ez előterjesztésben szereplő
– javított - határozati javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a javított határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
111/2011.(V.10.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosításához, ill. kiegészítéséhez hozzájárul.
A társulási megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
4. A társult önkormányzatik közös költségként ismerik el és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011. január 1től:
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény,
egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány,
járulék),

Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab. hozzájár., Szja)
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást egészítse ki és írja alá.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: polgármester
A társulási megállapodás 8/g pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnökéből és
a fenntartó önkormányzatok által delegált egy-egy képviselőből
álló 3 tagú Ellenőrző Bizottság évente – az intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló képviselőtestületi üléseket megelőzően - pénzügyi ellenőrzést folytat, melynek eredményéről a bizottság elnöke, ill. a delegált képviselők a képviselőtestületeiknek
beszámolnak.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást módosítsa és írja alá.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: polgármester
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Tóth József: a sárbogárdi Polgármester úr már ismertette, hogy mit tartalmaz a javított határozati javaslat. Ezt kell a nagylóki testületnek is véleményezni, ill. határozatba foglalni.
Még hozzáteszi: korábban már a költségvetésben szerepeltetett un. közös költség most már
a társulási megállapodásban is szerepelni fog.
Kéri a képviselők hozzászólását.
A nagylóki képviselőtestületi tagok a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József: szavazásra teszi fel a javított határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
76/2011. (V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosításához, ill. kiegészítéséhez hozzájárul.
A társulási megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
4. A társult önkormányzatik közös költségként ismerik el és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011. január 1től:
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény,
egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány,
járulék),

Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab.hozzájár., Szja)
A társulási megállapodás 8/g pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnökéből és
a fenntartó önkormányzatok által delegált egy-egy képviselőből
álló 3 tagú Ellenőrző Bizottság évente – az intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló képviselőtestületi üléseket megelőzően - pénzügyi ellenőrzést folytat, melynek eredményéről a bizottság elnöke, ill. a delegált képviselők a képviselőtestületeiknek
beszámolnak.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József: ugyanezt a témát tárgyalja a hantosi testület is. A képviselőtestület tagjainak felteszi a kérdést: van-e valakinek észrevétele, hozzászólása?
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A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Fischer József: szavazásra teszi fel a javított határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
61/2011. (V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosításához, ill. kiegészítéséhez hozzájárul.
A társulási megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
4. A társult önkormányzatik közös költségként ismerik el és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011. január 1től:
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény,
egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány,
járulék),

Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab.hozzájár., Szja)
A társulási megállapodás 8/g pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnökéből és
a fenntartó önkormányzatok által delegált egy-egy képviselőből
álló 3 tagú Ellenőrző Bizottság évente – az intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló képviselőtestületi üléseket megelőzően - pénzügyi ellenőrzést folytat, melynek eredményéről a bizottság elnöke, ill. a delegált képviselők a képviselőtestületeiknek
beszámolnak.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Fischer József polgármester

4.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata.
Előadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: e napirendnél is javított előterjesztést, ill. határozatot tárgyal a képviselőtestület, és ehhez képest egy újabb módosító jellegű javaslatot is fog ismertetni, ami ugyan
technikai jellegű, de azért mindenképpen dönteni kell róla. Tájékoztatásul elmondja, hogy az
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anyag kiküldése után egyeztetés volt a témával kapcsolatban a nagylóki Polgármester úrral,
a két település képviseletét ellátó Jegyző asszonnyal, valamint a sárbogárdi hivatal pénzügyes szakemberei részvételével. A szociális étkeztetés, ill. házi segitségnyújtás vonatkozásában azon költségeknek a számítására került sor, amelyek a társulás jellegéből adódnak. A
számok az előterjesztéshez csatolt táblázatokban láthatók, ezek részletes ismertetésére
nem tér ki.
Módosítási indítványa a társulási megállapodás 8/1. pontjára vonatkozik.
A jelenlegi társulási megállapodás szerint az Ellenőrző Bizottság tagjai: a sárbogárdi PVVB
elnöke, hantosi és nagylóki képviselőtestület által delegált egy-egy tag, valamint a Polgármesteri Hivatal pénzügyi szakembere. Azonban az önkormányzati törvény szerint ügyintéző
nem delegálható, ezért javasolja a 8/1. pontnál …a Polgármesteri Hivatal pénzügyi szakemberéből álló 4 tagú… szövegrész törlését. Ebből kifolyólag az Ellenőrző Bizottság nem 4,
hanem 3 tagú lesz: Sárbogárdi PVVB elnökéből, a hantosi és nagylóki testület által delegált
egy-egy képviselőből fog állni.
Ezzel a módosítással tárgyalta a napirendet a PVVB. Kéri a bizottság javaslatának ismertetését.
Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal a javított, ill. a bizottsági ülésen már ismertetett - Ellenőrző Bizottságra vonatkozó - módosítást elfogadta és a képviselőtestületnek
is elfogadásra ajánlja.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a javított és módosított határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
112/2011.(V.10.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás
módosításához, ill. kiegészítéséhez hozzájárul.
A társulási megállapodás 4.3. és 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önáll jogi személy, amely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés értelmében önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely R.
9. § (3) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési
szerv.
4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg, a R. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az
Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat gyakorló irányító
szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.
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A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.7. A társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek forrásai az
éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint ellátotti
létszámra igényelhető alap-normatíva, a kistérségi feladatellátás
okán járó kiegészítő normatíva, a térítési díjak, egyéb bevételek
(pl. áfa), továbbá lehetséges pályázatok.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.3. ponttal egészül
ki:
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a finanszírozását vállalják 2011. január 1-től:
Az Egyesített Szociális Intézmény

vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézmény vezetőjének bérét és járulékait (munkaidő ráfordítás arányában),

adminisztrációs költségét,
melynek konkrét mértékét a képviselőtestületek az éves
költségvetés összeállításakor állapítják meg és hagynak
jóvá.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.4. ponttal egészül
ki:
5.7.4. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011.
január 1-től:
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény,
egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány, járulék)

Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab.hozzájár., Szja).
A társulási megállapodás 5.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett források, az érintett társult önkormányzatok vállalják,
hogy a felmerülő költségekhez – mely tartalmazza az 5.7.3. és
5.7.4. pontban meghatározott közös költségek településre eső
hányadát is – hozzájárulnak.
Amennyiben az év végi elszámolásakor a településenként kimutatott 5.7. pontban felsorolt tényleges bevételek meghaladják a
ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az esetben a kiadást
meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül.
A társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
8.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy évente, az Egyesített
Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolóját
tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbogárd Város Képviselőtestület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók
Képviselőtestülete által delegált egy-egy képviselőből álló 3 tagú
Ellenőrzési Bizottság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak,
melynek eredményéről a képviselőtestületeiknek beszámolnak.
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A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást módosítsa, ill. egészítse ki és írja alá.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: polgármester
Utasítja a jegyzőt, hogy Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését
dolgozza át.
Határidő: 2011. augusztus
Felelős: polgármester
jegyző
40

Nagy Tibor 17 órakor megérkezett,
így a sárbogárdi testület munkájában 8 képviselő vesz részt.

Tóth József: a határozathozatalnál figyelembe kell venni a sárbogárdi Polgármester úr által
elmondott módosítást. Ennek megfelelően a szociális feladat ellátás terén felmerülő költség
még igazságosabban kerül felosztásra a három település között. Nagylók községet a szociális étkezés tekintetében 340 e Ft, a házi segitségnyújtásnál pedig 132 e Ft költség fogja terhelni. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a javított, módosított határozati javaslatot.
Kéri a képviselőtestületi tagok hozzászólását.
A napirendhez a képviselőtestületi tagok nem szóltak hozzá.
Tóth József: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő - javított - határozati javaslat
elfogadását az ülésen elhangzott módosítás figyelembevételével:
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
77/2011. (V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás
módosításához, ill. kiegészítéséhez hozzájárul.
A társulási megállapodás 4.3. és 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önáll jogi személy, amely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés értelmében önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely R.
9. § (3) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési
szerv.
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4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg, a R. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az
Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat gyakorló irányító
szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.7. A társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek forrásai az
éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint ellátotti
létszámra igényelhető alap-normatíva, a kistérségi feladatellátás
okán járó kiegészítő normatíva, a térítési díjak, egyéb bevételek
(pl. áfa), továbbá lehetséges pályázatok.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.3. ponttal egészül
ki:
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a finanszírozását vállalják 2011. január 1-től:
Az Egyesített Szociális Intézmény

vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézmény vezetőjének bérét és járulékait (munkaidő ráfordítás arányában),

adminisztrációs költségét,
melynek konkrét mértékét a képviselőtestületek az éves
költségvetés összeállításakor állapítják meg és hagynak
jóvá.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.4. ponttal egészül
ki:
5.7.4. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011.
január 1-től:
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény,
egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány, járulék)

Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab.hozzájár., Szja).
A társulási megállapodás 5.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett források, az érintett társult önkormányzatok vállalják,
hogy a felmerülő költségekhez – mely tartalmazza az 5.7.3. és
5.7.4. pontban meghatározott közös költségek településre eső
hányadát is – hozzájárulnak.
Amennyiben az év végi elszámolásakor a településenként kimutatott 5.7. pontban felsorolt tényleges bevételek meghaladják a
ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az esetben a kiadást
meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül.
A társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
8.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy évente, az Egyesített
Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Csa-
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ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolóját
tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbogárd Város Képviselőtestület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók
Képviselőtestülete által delegált egy-egy képviselőből álló 3 tagú
Ellenőrzési Bizottság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak,
melynek eredményéről a képviselőtestületeiknek beszámolnak.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József: véleménye szerint ezek azok az összegek, amelyeket valóban ránk fordítanak, ezt el kell fogadnunk. Hantos esetében 68.287 Ft-ról van szó. Javasolja a javított határozati javaslat elfogadását a 8/1. pont vonatkozásában elhangzott módosítás figyelembevételével.
Kéri a képviselőtestületi tagok véleményét.
A hantosi képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá.
Fischer József: szavazásra teszi fel az előzőekben már ismertetett javított- módosított határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
62/2011. (V.10.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás
módosításához, ill. kiegészítéséhez hozzájárul.
A társulási megállapodás 4.3. és 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önáll jogi személy, amely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés értelmében önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely R.
9. § (3) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési
szerv.
4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával egyidejűleg, a R. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az
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Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat gyakorló irányító
szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.7. A társulás működéséhez az intézmények közös fenntartásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek forrásai az
éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint ellátotti
létszámra igényelhető alap-normatíva, a kistérségi feladatellátás
okán járó kiegészítő normatíva, a térítési díjak, egyéb bevételek
(pl. áfa), továbbá lehetséges pályázatok.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.3. ponttal egészül
ki:
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a finanszírozását vállalják 2011. január 1-től:
Az Egyesített Szociális Intézmény

vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézmény vezetőjének bérét és járulékait (munkaidő ráfordítás arányában),

adminisztrációs költségét,
melynek konkrét mértékét a képviselőtestületek az éves
költségvetés összeállításakor állapítják meg és hagynak
jóvá.
A társulási megállapodás 5.7. pontja az alábbi 5.7.4. ponttal egészül
ki:
5.7.4. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el és a finanszírozását a dolgozói létszám arányában vállalják 2011.
január 1-től:
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gazdasági Szervezetének bérét és járulékát (illetmény,
egyéb kötelező személyi jellegű juttatás, étkezési utalvány, járulék)

Gazdasági Szervezet dologi kiadásait (irodaszer, munkaruha, áfa, rehab.hozzájár., Szja).
A társulási megállapodás 5.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett források, az érintett társult önkormányzatok vállalják,
hogy a felmerülő költségekhez – mely tartalmazza az 5.7.3. és
5.7.4. pontban meghatározott közös költségek településre eső
hányadát is – hozzájárulnak.
Amennyiben az év végi elszámolásakor a településenként kimutatott 5.7. pontban felsorolt tényleges bevételek meghaladják a
ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az esetben a kiadást
meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül.
A társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
8.1. A társult önkormányzatok rögzítik, hogy évente, az Egyesített
Szociális Intézmény és a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési beszámolóját
tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbogárd Város Képviselőtestület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók
Képviselőtestülete által delegált egy-egy képviselőből álló 3 tagú
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Ellenőrzési Bizottság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak,
melynek eredményéről a képviselőtestületeiknek beszámolnak.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Fischer József polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a három település részvételével összehívott együttes ülés a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtestület munkáját.
A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyalja a két települést érintő Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos - napirendet.
45

A hantosi képviselőtestület tagjai 17 órakor
elhagyták az üléstermet.

kmf.
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