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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 14 fő megjelent.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Szakács Benőné és Horváth Tibor személyében, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután szavazásra teszi fel Horváth Tibor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a javaslatot 14 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestülete 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Virág József Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 5 megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné és Hangyál
Csaba képviselőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra teszi fel
Suhaj Józsefné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel
Hangyál Csaba 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 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt, aki
jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Nagylók község képviselőtestületet 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Napirend:
1.

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: polgármester
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2.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: polgármester

A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.

1.

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: kéri a nagylóki képviselőtestület tagjait, mondják el véleményüket a napirendi ponttal kapcsolatban.
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 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2009.(IV.9.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestület a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2008. évi költségvetésének végrehajtását 12.144 e Ft teljesített kiadással és 12.144 e Ft teljesített bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

8.098 e Ft
2.628 e Ft
1.418 e Ft
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Virág József Hantos község polgármestere: valamennyi képviselő megkapta az
előterjesztést. Az elmúlt évnek a zárszámadásáról van szó. Ez az ami már megtörtént, ezen már változtatni nem lehet, viszont alapot ad a jövő évi tervezéshez. Az,
hogy miért jött létre a Társulás mindenki számára egyértelmű. Hantos vonatkozásában a 2008-as év jó volt mindenféleképpen, mert a kötelező feladatainkat el tudtuk
látni és nem kellett külön ezért hozzájárulást fizetni. Az idei évben már nem így lesz.
A költségvetésünk, amit elfogadtunk már olyan terhet ró a községekre és a városra
is. Így amennyire igénybe veszi Hantos a szolgáltatásokat és ahol forráshiány van,
ott ki kell egészíteni.
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:
23/2009.(IV.9.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestület a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2008. évi költségvetésének végrehajtását 12.144 e Ft teljesített kiadással és 12.144 e Ft teljesített bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

8.098 e Ft
2.628 e Ft
1.418 e Ft

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Virág József polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést kiegészíteni nem
kívánja. Az anyagot a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
mai ülésén tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A képviselőtestület tagjai a napirend anyagához nem szóltak hozzá.
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Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 14 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
68/2009.(IV.9.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestület a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2008. évi költségvetésének végrehajtását 12.144 e Ft teljesített kiadással és 12.144 e Ft teljesített bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

8.098 e Ft
2.628 e Ft
1.418 e Ft

Utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi
zárszámadásába a határozatnak megfelelően építse be.
Határidő:
Felelős:

2.

azonnal
polgármester

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármester: a képviselőtestület tagjai a napirend
anyagát megkapták a határozati javaslat tartalmát megismerhették. A határozati javaslatban Nagylók község vonatkozásában 2008. évre összevonva a szociális téren
ellátott feladatokat - szociális étkeztetés, házi gondozás ami Nagylókot érintik - nappali ellátás, ill. jelzőrendszeres segitségnyújtásban nem veszünk részt. Mindezen
feladatok ellátásának egyenlege Nagylók vonatkozásában – tehát a fizetési kötelezettségünk - 664 e Ft.
Amikor a 2008. évi költségvetésről tárgyaltunk, akkor a határozatban olyan bekezdés
került elfogadásra, amely szerint a Sárbogárd Város Képviselőtestülete Nagylók és
Hantos önkormányzataitól fizetési kötelezettséget saját költségvetése terhére nem
állapit meg. Ezen túlmenően a Nagylók községet érintően a házigondozás feladatel-
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látáson 6 főnek az ellátása került betervezésre, amelynek a normatívája - amit annak
idején Nagylók igényelt meg - 1.140 e Ft. Ezt teljes egészében átadtuk Sárbogárd
Város Önkormányzatának. Mindezek alapján 664 e Ft átadandó hozzájárulás szerepel a határozati javaslatban.
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a témát, kéri a bizottság véleményét.
Arany Zsolt: az elhangzottak miatt a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Tóth József: mit javasol a Pénzügyi Bizottság?
Arany Zsolt: a tervezett 6 fő és a ténylegesen ellátott 1 fő miatt a különbözetként mutatkozó 5 főre átadott normatívát – 950 e Ft - Nagylók Önkormányzatának az Államkincstárhoz vissza kell fizetnie. Ezt szeretnék a határozati javaslatba kiegészítésként
beépíteni.
Tóth József: már elhangzott, hogy az 1.140 e Ft normatíva, amit a betervezett ellátottak után Nagylók Önkormányzata megkapott, ez átadásra került Sárbogárdnak.
Azonban - mivel nem 6 főre teljesült az ellátás, hanem csak 1 főre – az 5 fő után kapott normatívát vissza kell fizetnünk a Kincstárnak.
Az tény, hogy Nagylók közigazgatási területén történik a feladatellátás, több komponense van – több személy érintett benne. Úgy gondolja, hogy eléggé kirívó tényadatok, hogy a betervezett 6 főhöz képest egész évben nem derült ki, hogy végül is nem
működik a rendszer, mivel csak 1 fő részesült házigondozásban.
Úgy gondolja erről a témáról bővebben beszélni kell.
A másik feladatellátásokon – a családsegítésnél 150 e Ft plusz képződött, a házi
gondozásnál pedig 792 e Ft, mindezeket összevonva kaptuk ezt a 664 e Ft-os
egyenleget, amit át kellene adnunk Sárbogárdnak.
Dr. Krupa Rozália: Sárbogárd 1.140 e Ft-ot kért és kapott Nagylóktól. Ez Nagylóknak
nem jelentett saját kiadást, hiszen ennyi az állami normatívája, amit bevételként tervezett, azt adta át. Azon felül a 815 e Ft-ot nem kértük, de ez nem azt jelenti, hogy
Sárbogárd egyáltalán nem kér a tavalyi évre Nagylóktól hozzájárulást. A feladatot
elláttuk. A beszámolóban látszik, hogy 2.507 e Ft kiadás jelentkezett összesen, bevételként pedig 1.853 e Ft, a különbözettel számolunk el. Tehát ezt nem kell már
Nagylóknak megfizetni, hiszen számlázás alapján átadta a pénzt ami az elszámolásban szerepel, 2008-ban 1.005 e Ft. Az 1.005 e Ft-ból ha megállapítjuk, hogy menynyibe került Nagylóknak a kiadások és bevételek különbözeteként a feladatellátás az a 664 e Ft - még vissza kell utalnunk azt az összeget, ami az 1.140 e Ft és a 664
e Ft közötti, amit átadott egyik részét 2008-ban a másik részét 2009-ben. Nagylókra
eső 664 e Ft-ot nem az állami normatíva fogja teljes egészében fedezni, hanem annak csak egy részét, mert kevesebb volt a házi segitségnyújtásban ellátott személy.
Általában minden egyes önkormányzati feladatellátásnál így van, hogy a normatíva
nem fedezi a kiadásokat, tehát az önkormányzatnak minden feladathoz hozzá kell
tenni.
Arról szólt a 2008. január 28-i előterjesztés, hogy a szociális ellátásoknál a társult
településekre jutó normatíva nem fedezi a kiadásokat. Nagylók esetében 815 e Ft
volt a nem fedezett összeg, Hantosnál 826 e Ft fizetési kötelezettséget jelentett volna. Erre mondta a képviselőtestület, hogy ezt nem kéri. Azért tudtunk olyan előter-
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jesztést készíteni akkor, hogy ne fizessenek, mert nem volt gyakorlatilag feladatellátás. Nem volt Hantoson házigondozott, nem volt szociális étkeztetett, nem igényelték
a szolgáltatást. Tudtuk, hogy a betervezett kiadások nem fognak úgy megjelenni,
mint ahogyan a zárszámadás is mutatja, hogy nem is úgy jelentek meg. Nagylóknak
nem a saját pénzéből kell fizetni, hanem a normatíva összegét átadja és majd azzal
elszámolunk.
Nem tudja elfogadni a nagylóki képviselőtestület álláspontját. Sárbogárdnak kellene
megfinanszírozni a nagylóki szociális ellátásokat, ahol kiadás jelentkezett? Így a házi
gondozást, a szociális étkeztetést, ill. a családsegítést és egy kis összeg a jelzőrendszeres segitségnyújtáson is van, mert egy készenléti táska került oda beszerzésre.
Nem kell Nagylóknak fizetnie. Nagylók amit fizetett abból vissza fog kapni. Csak a
kiadások és bevételek egyenlegeként meghatározzuk azt, hogy mennyibe került
Nagylóknak. Amit átutalt és az túlfizetés, azt visszaadjuk.
Tóth József: az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy Nagylóknak annyit kell megfinanszírozni, amennyi a tervezett kiadással szemben bevétel elmaradás képződött. Tehát
az 1.140 e Ft-ot amit egy tervezett ellátandó létszám után megigényeltünk, azt a Magyar Államtól megkaptuk és az átadásra került Sárbogárdnak.
A Magyar Államkincstár az elszámoláskor – mivel a megigényelt 6 főre számolt
normativával szemben 1 fő normatívájával tudunk csak elszámolni – kéri vissza a 6 1 fő közötti különbségre eső normatívát. Így nem teljesen igaz, hogy nem kell fizetnünk. Vissza kell fizetnünk azt a pénzt pontosan azt az összeget, amely összeg bevétel címen elmaradt a költségvetésben.
Ezért mondta, hogy a feladatellátás Nagylók közigazgatási területén jelentkezik, az
ESZI végzi el. A bizottsági ülésen is elmondta már és erről már az ESZI vezetőjével
is beszélt, hogy év közben is tárgyalniuk kellene, hogy ne egy év után derüljön ki,
hogy a feladatellátás a prognosztizálthoz képest nagyban elmarad. Próbáljunk meg
negyedévente egyeztetni, mert nem szeretné, ha 2009-ben is meglepetés érné.
Ne zárszámadáskor derüljön ki a valós helyzet, hanem negyedévente már valamiféle
egyenlegből lehet látni, hogy hogyan állunk. Most már így utólag csak civakodhatunk.
Most arról van szó, hogy ki fizesse vissza a pénzt. Azt a pénz amit átadtunk Sárbogárdnak azt visszakérjük Nagylóknak – mert a Kincstár Nagylóknak adta ezt a normatívát – igaz, a feladatellátás a társulás keretén belül zajlott.
Juhász János: nem akarja felidézni a régmúltat. Senki nem akarta ezt a társulást, de
ahhoz, hogy a kistérségben létrejöhessen a Háló, megszerveztük. Ez volt a fő motívum, ezért tettünk ajánlatot 9 másik település felé 2007. októberében, hogy a fennálló intézményrendszerünkkel szívesen ellátunk feladatokat, ha ez által 40, 60 millió Fttal több jön a kistérségbe - kistérségi kiegészítő normatíva kapcsán. Ezért hoztuk
létre a társulásokat Hantossal és Nagylókkal.
Itt látszik, hogy túlzott nagy feladatellátás a társult településeken nincsenek.
Tóth József: nem akar „bűnbakot” keresni.
Juhász János: az akkori újságokban olvasható volt, hogy szeretnék létrehozni a Hálót de Sárbogárd Önkormányzata nem hajlandó együttműködni. Pedig Sárbogárd
ehhez nagyon kell, mivel a kistérség lakosságának több mint 50 %-a itt él.
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Tóth József: elmondhatjuk azt, hogy függetlenül a Hálótól a két kis településnél olyan
nagy feladatellátás nincs. A házi segitségnyújtás ellátásra került amúgy is, jobbára a
normatívából ki is jött. Igaz, hogy szociális étkeztetés nem folyt. Úgy gondolja, hogy
Hantos sem duzzasztotta fel a létszámot ezeknél a szociális ellátásoknál, mert nem
kapcsolódott be a jelzőrendszeres segitségnyujtásba, a nappali ellátásba. Az biztos,
hogy ezzel a társulással Sárbogárdnak a költségvetése egy kicsit jobb egyenleget
kapott, de ….
Juhász János: elmondta már, hogy mi volt a fő motivum a társulások létrehozásánál.
A kistérség érdekében társultunk, és nem azért, hogy utána folyamatosan együtt kelljen ülésezni.
Virág József: az idei költségvetés el lett fogadva és azon az elven alapult – és ez be
is jött – hogy amennyiben nincs annyi fő ellátott amögött a tervezett feladat mögött
akkor azt valahogyan finanszírozni kell. Ha nem vesszük ki belőle a dolgozót, amikor
rájöttek, hogy a hatból nem látnak el hatot, hanem csak egyet, hogy ott nem csökkentettük a velük való foglalkozásban az óraszámot az hiba volt és annak az ára ez
az összeg.
Szakács Benőné: mint intézményvezető elmondja, igen kemény év volt számukra az
elmúlt év. Tanultak valamit. Nagy anyagi előnyük nem származott belőle, munkát és
felelősséget viszont annál többet jelentett, mivel ismeretlen feladatot kellett elvégezni. Méghozzá úgy, hogy magát a normatívát nem mi igényeltük, hanem másik település. Próbáltunk felnőni ahhoz a feladathoz, hogy együttdolgozzunk másik településsel vagy másik részen is részt vegyünk ebben a munkában. Igazából nem is ismertük
magát a feladatot, nem tudtuk mi a teendőnk ebben az egész ellátásban. Úgy gondolja, hogy abban a négy óra hosszában amikor kivitte az ebédet a dolgozó, meg
olyan szinten, hogy minden nap meglátogatta azt a 11 embert egy ekkora településen 40 e Ft-ért nem volt akkora túlkapás.
Most már könnyebb visszamenőleg beszélni róla, mivel átlátjuk az egész évnek a
hibáját és felmértük azt, hogy mit hogyan kellene tenni és kapunk olyan segítséget,
hogy az étkeztetést nem keverjük össze a házi gondozással. Eddig éveken keresztül
teljesen természetes dolog volt, hogy akiket meglátogatunk és kivisszük hozzájuk az
ebédet azokat a személyeket gondozzuk is. Változott a jogszabály, változott az ellenőrzés a megszorítás nagyon érezhető volt a szociális ellátó rendszerben. Érezhető volt az, hogy nem az a cél, hogy el legyen látva az ellátott, hanem az, hogy minél
kevesebből lehessen ellátni és ahol lehet vissza lehessen vonni pénzeket.
Ő személy szerint nagyon keserű szájízzel éli meg ezt az időszakot, mert mi tudjuk a
legjobban mit jelent, hogy egy emberhez hiába mentünk háromszor, hiába dolgoztunk nála több órán keresztül és nem volt elég a négy óra arra, hogy ellássuk a feladatot azon a településrészen is. Az is különböző konfliktusokat hozott magával,
hogy átkerült hozzánk az az ember. Igazából nem tudta ő sem, hogy mi a feladata,
hogy kihez tartozik. Ez érezhető ebben is. Most már tudjuk, hogy havonta le kell írnunk és havonta meg kell nézni azt, hogy látogatások száma megadja-e azt a normatíva igényléséhez szükséges órát, vagy látogatást, hogy az x létszám után megigényelt normatívát tartani tudjuk. Nem az a lényeg – és ezt a szociális ellátásnál
nehezen értjük meg és nehezen éljük meg – hogy az ellátott személy el legyen látva,
hanem az, hogy minél több személy be legyen vonva a rendszerbe, hogy tudjuk hozni azt a napi hat főt.
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Nem mindig megoldható, hogy azt a napi hat főt hozni tudjuk és éves szinten amikor
a számolási előírásoknak meg akarunk felelni, akkor jövünk rá arra, hogy hiába volt,
hogy reggel hattól este hatig, vagy éppen a négy órás gondozónő öt, vagy hat órában dolgozott akkor sem tudtuk behozni a lemaradásunkat, mert az a lényeg, hogy
egy embernél csak egy látogatást ismer el maga a rendszer.
A másik dolog év elején még nem tudtuk, hogy a normatíva igénylés hogyan van. Ki
és hogyan igényli meg a normatívát, mert nem volt még tisztázott dolog, hogy ott 6 fő
gondozását várják el tőlünk. Átvettünk egy bizonyos feladatot. A hibáinkból rájöttünk,
hogy hol kell változtatni és azon vagyunk, hogy ez megvalósuljon. A szociális étkezésben nem kell jobban felturbózni a létszámot. Most már megbeszéltük, az az érdekünk, hogy minél több személy el legyen látva.
Úgy gondolja, hogy a tavalyi év mindenképen egy tanuló év volt. Az idei évben –
pontosan azért, hogy ezeket a hibákat el tudjuk kerülni – teljesen más felállással kell,
hogy ellássuk a feladatot. Erről már beszélt a nagylóki Polgármester úrral is. Az a
kérése, hogy arra a bizottsági ülésre, ahol erről a témáról szó lesz, hivják meg, hogy
menetközben is beszélhessünk róla és még időben kiderüljön milyen hibáink vannak,
vagy mit várnak el tőlünk. Felajánlotta már többször is, hogy hívjanak össze egy találkozót - az ellátottakkal is szívesen összejönne – de erre még nem volt igény, meg
bizottsági ülésen sem vetődött fel a dolog. Sajnos most úgy tűnik, hogy mi nem láttuk
el azt a 6 főt, akire a normativa meg volt igényelve.

Dr. Krupa Rozália: arra reagálva, hogy „nem tudtuk ki igényli a normatívát” elmondja,
hogy 2007. novemberében csak az a település tudta megigényelni, akinél volt ilyen
feladatellátás. Mire alapozták a hat főt, vagy éppen akkor 6 fő ellátottja volt a gondozónőnek azt nem tudjuk. Amikor 2008-ban az ESZI-hez került akkor már nem volt 6
fő az biztos. Ez nem az intézmény, vagy a település hibája. Ha egyszer nincs igénylő, akkor rendelkezésre áll a szolgáltatás, csak nem veszi igénybe senki, vagy nem
olyan ütemben ahogyan kiesik az illető személy.
Még hozzátenné ahhoz, hogy kinek a hibája, meg miért kellett létrehozni… a jelzőrendszeres segitségnyújtásban is Sárbogárd elég nagyvonalú volt, mert a települések először bemondtak 4 főt, vagy 5 főt, hogy ki hány készüléket igényel. Ebből az
lett, hogy Sárbogárd finanszírozta meg a teljes beszerzést, amit nem tartalmaz ez a
táblázat, mert a működési költségeket tartalmazza, a beruházást nem. A város költségvetésében – ill. a zárszámadásunkban – kb. 3 millió 500 ezer forintos összeget
jelent a jelzőrendszeres házi segitségnyújtás, amit úgy hoztunk létre, hogy három
település végzi a feladatot, - de csak Sárbogárd finanszírozta.
Sinka Attila elhagyta az üléstermet,
így a további munkában 13 képviselő vesz részt.

Tóth József: nem akar tovább a felvetésekre ad-hoc módon reagálni. Az tény, hogy
amiket ide behoztunk - ebbe a közös társulásba - úgy szedegettük be. Mit akar
Nagylók elvárni? Házigondozás volt, szociális étkezés nem volt. Úgy tudja, hogy a
jelzőrendszeres segitségnyújtást - mivel Sárbogárd tíz ezer fő feletti település - úgyis
el kell látnia, de az nem mellékes, ha társulási keretek között látja el, akkor esetleg
kiegészítő normatívához jut. Ugy gondolja, talán Sárbogárdra pozitív irányban hatott
ez a társulás.
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Összességében – ahogyan más intézmények, akár oktatási intézmények, akár rendőrség évente legalább egyszer – úgy emlékszik, hogy a társulás szerződésében szerepel is, hogy x személyekből összeáll a bizottság és megvizsgálja az adott társulás
éves működését, ill. azt követően a tájékoztatja az adott település képviselőtestületét
– ennek megfelelően hasznosnak tartaná, ha minimum évente legalább egyszer beszélnénk az adott feladatellátásról, de ezen túlmenően is tartsuk nagyitó alatt ezt a
dolgot. Tudjuk, hogy az az ember megszakad, aki napi négy órában dolgozik, csak
valahol a papírok alapján nem tudjuk ledokumentálni. Az állami normatívánál pedig
sajnos ugy tűnik, hogy a megfelelő „lepapírozás” a lényeg.
Ezen gondolatok alapján, azzal ellentétben amit a Pénzügyi Bizottság javasolt, javasolja az eredeti határozati javaslatot, a 664 e Ft-os hozzájárulási kötelezettséget fogadja el a testület és a határozati javaslat a/ pontját, amely azt tartalmazza, hogy
egyösszegben visszautal Sárbogárd, és nem a b.) pontot ami arról szól, hogy a
2009. évi hozzájárulásba beszámításra kerülne a 341.234 Ft. Ezt a javaslatot a Társulás hosszabb távu jövője érdekében tartja elfogadhatónak.
Dr. Krupa Rozália: nem érti, miért járt volna jól a jelzőrendszeres segítségnyújtással
Sárbogárd, hiszen 2007-ben döntést hozott a kistérségi társulás ezekről a feladatokról, a jelzőrendszeresről is, hogy mindenki megszervezi csak éppen a kistérségi társulás többi települése a mai napig nem szervezte meg. Tehát Sárbogárd kistérségi
normatívát, egy fillért nem kapott, csak az alapnormatívát kapjuk, amióta működési
engedélyünk van, félévtől. Látszik, hogy ez milyen minimális összeg, 300 e Ft-os
normatív támogatása van a jelzőrendszeres szociális ellátásnak és a kiadásaiból
látható, hogy készenlétben vannak emberek a szociális ellátó rendszerből, akiknek
ha esemény van menni kell, viszont a készenléti díjat fizetjük mi is. A költsége több
millió Ft, a normatív támogatás már elhangzott. A kistérség még mindig nem szervezte meg. Nekünk plusz normatívánk nincs.
Tóth József. tulajdonképpen egy olyan szolgáltatást tartunk fenn, amire nincs igény.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat és annak a./
pontjában foglaltak elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
37/2009.(IV.9.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását 79.465 e Ft teljesített kiadással és
79.465 e Ft teljesített bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

28.733 e Ft
9.090 e Ft
41.642 e Ft
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Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét
2008. évre 664.000 Ft-ban állapítja meg, melyből 435.234 Ft
teljesült 2008. évben, további 228.766 Ft fizetésére kötelezett.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 570.000 Ft
bevételből Nagylók Község Önkormányzata részére a 341.234
Ft visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére.

Virág József Hantos község polgármestere: elég alaposan megvitatásra került a napirend az előbbiekben. Az a javaslat ami elhangzott – bizottság foglalkozzon évközben a témával – ha meghívót kap eljön az ülésre, de ha ezelőtt egy évvel – augusztusban – ez a bizottság tárgyalt volna nem állapított volna meg mást, mint ami bekövetkezett. Amikor eldöntötték, hogy jár érte normatíva, vagy nem jár, ott bukott az
egész. Ezt valóban nem tudta senki – az ESZI vezetője sem – hogy a 11 ember gondozása nem számit bele. Addig forgatták ezeket a dolgokat, amíg ez lett belőle. Igazából nem is lehetett kiolvasni, hogy mi a szabályos és mi nem. Amikor elszámolásra
került sor, akkor derült ki, hogy 6 főből csak 1 fő gondozását finanszírozzák.. Mi most
már hiába vádoljuk egymást. Az a felelős, aki azt mondta, hogy az nem ellátás, amit
mi végeztünk. Bebizonyítani nem tudják, csak nem engedik elszámolni.
Most augusztusban sem lesz más a helyzet, esetleg arra lesz lehetőség, hogy félévkor módosítsuk a költségvetést.
Az idei évben már mi is beszállunk ebbe a szolgáltatásba, nem biztos, hogy tudunk
annyit produkálni, mint amennyit terveztünk. Akkor valószínűleg nagyobb lesz a hozzájárulásunk, ez a szociális étkeztetésnél lesz majd.
A hantosi képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá a napirendhez.
Virág József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását, az a./ pontban leírtak figyelembevételével.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületénerk
24/2009.(IV.9.) számu határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását
79.465 e Ft teljesített kiadással és 79.465 e Ft teljesített bevétellel elfogadja.
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A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

28.733 e Ft
9.090 e Ft
41.642 e Ft

Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét 2008. évre 664.000.Ft-ban állapítja meg, melyből 435.234.- Ft teljesült 2008. évben, további 228.766.- Ft
fizetésére kötelezett.
A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselőtestülete
Nagylók Község Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 570.000.- Ft bevételből Nagylók Község Önkormányzata részére a 341.234 Ft visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése terhére.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő.
Felelős:

azonnal
Virág József polgármester
Rigó László megérkezett,
így a további munkában 14 képviselő vesz részt.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: a napirend anyagát a PVVB tárgyalta.
A bizottság elnöke már nincs az ülésteremben, így helyette elmondja, hogy 4 igen
(egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és az a./
pontban foglaltakat elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Dr. Krupa Rozália: akik nem foglalkoznak vele, meg nem látják a normatíva elszámolásokat nem tudják miről beszéltek a polgármesterek. Ők gyakorlatban foglalkoznak
a témával, a képviselők kevésbé. Arról van szó, hogy házi szociális gondozásnál
nem ismer el mást az állami normatív támogatásnál ellátásnak csak azt az időt, amit
a gondozott lakásán ténylegesen gondozásra fordít. Azt, hogy a gondozónő ebédet
visz az a gondozónő idejét leköti, meg feladatot is végez az idős személyhez szociális szolgáltatást juttat el, csak éppen az állami költségvetés az Államkincstár megkifogásolta és nem ismeri el és vissza kell fizetni a normatívát, ami nem jön ki gondozási órában és nem jön ki annyi ellátott fő. Arra van lehetőség, hogy év közben lemondjunk normatíváról. Már most is lehet normatívát lemondani. Az intézményeinket
megkérdeztük, hogy van-e javaslatuk erre vonatkozóan, mert április 15. az első időpont, majd júliusban lehet pótigényt benyújtani, és még október-novemberben. Tehát
módosítási lehetőség volt, csak itt azt nem tudta senki, hogy a gondozónői sétát,
vagy biciklizést, az ebédhordást nem fogják elfogadni és arra vissza kell fizetnünk.
Ha valaki végignézte a táblázatot Sárbogárdnak ez 28 millió Ft visszafizetését jelenti.
Nem csak Nagylók van olyan helyzetben, hogy a 6 gondozottjából csak 1 lett, hanem
mi is hasonló helyzetben vagyunk, mert a 194 főből 45 fővel tudunk elszámolni.
A tisztánlátás érdekében tartotta fontosnak elmondani az előbbieket.

Úgy gondolja nem azt kifogásolta a Polgármester úr, hogy a gondozónő nem tölti ki
az idejét. Arra is van lehetőség, hogy közcélú munkást lehet behívni. A mi intézmé-
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nyeinkben is a rendelkezésre állási támogatáson levők közül jó páran dolgoznak.
Éppen az ESZI az aki élen jár ilyen vonatkozásban és már több közcélú munkást kért
és kapott. Itt is lehetőség van kiváltani, mert a „rát”-osok finanszírozása 95 %-os, tehát a településnek ez a finanszírozás nem lesz költsége.
A sárbogárdi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását az a./ változattal – tehát, hogy visszafizetjük a település felé az összeget.
A sárbogárdi képviselőtestület 13 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
69/2009.(IV.9.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtását 79.465 e Ft teljesített kiadással és
79.465 e Ft teljesített bevétellel elfogadja.
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka
- dologi jellegű

28.733 e Ft
9.090 e Ft
41.642 e Ft

Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulási kötelezettségét
2008. évre 664.000 Ft-ban állapítja meg, melyből 435.234 Ft
teljesült 2008. évben, további 228.766 Ft fizetésére kötelezett.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata által a 2009. évben teljesített 570.000 Ft
bevételből
Nagylók Község Önkormányzata részére a 341.234 Ft visszatérítéséről gondoskodjon a Sárbogárd Város Önkormányzata
2009. évi költségvetése terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásába a határozatnak megfelelően
építse be.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
Az ülésen több napirend nem volt.
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek
munkáját, a hármas ülést 17:15 órakor bezárta azzal, hogy a nagylóki képviselőtestülettel tárgyal tovább a sárbogárdi képviselőtestület.

A hantosi képviselőtestület tagjai 17:15 órakor
elhagyták az üléstermet.
kmf.

Juhász János
Sárbogárd város polgármestere

Dr. Krupa Rozália
Sárbogárd város jegyzője

Szakács Benőné
képviselő, jkv. hitelesítő

Horváth Tibor
képviselő, jkv. hitelesítő

Virág József
Hantos község polgármestere

Gálné Papp Erika
Sárosd - Hantos körjegyzőség
aljegyzője

Suhaj Józsefné
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

Hangyál Csaba
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Viniczai Mária
nagylóki képviselő, jkv.hitelesítő

