
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangrögzítéssel) 
 
 

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Kö-
zségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 10-én a 
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott együt-
tes üléséről. 
 

 

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

 
Hantos község képviselőtestülete:  

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

 
Nagylók község képviselőtestülete: 

Tóth József polgármester 
Viniczai Mária képviselő 
Horgosi János képviselő 
Arany Zsolt  képviselő (4 fő) 

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

Papp Erika Nagylók-Hantos jegyzője, Harmath Józsefné gazda-
sági osztályvezető, Kristóf Veronika jegyzőkönyvvezető. 

 

 
 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere  köszönti a megjelenteket. Megállapít-

ja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő vesz részt az 
ülésen. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitele-
sítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán  és Erős Ferenc  képviselőket.  

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

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

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend i pontok elfogadását  

A képviselőtestület 8 igen (egyhangú)  szavazattal a napirendet elfogadta. 
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Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere : Tisztelettel köszönti az együttes ülés részt-

vevőit. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képvise-
lő jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Máriá  képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.  

A képviselőtestület 3 igen, 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend i pontok elfogadását.  

A képviselőtestület 4 igen (egyhangú)  szavazattal a napirendet elfogadta. 
 

Dr. Sükösd Tamás átadja a szót a hantosi polgármesternek. 
 
Fischer József Hantos község polgármestere : Üdvözli az együttes ülés résztvevőit. Meg-

állapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő jelen van.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné  képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását.  

A képviselőtestület 3 igen (egyhangú)  szavazattal a javaslatot elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend i pontok elfogadását.  

A képviselőtestület 3 igen (egyhangú)  szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 

Visszaadja a szót a sárbogárdi polgármesternek. 
 
 
N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 
2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intéz-

ményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 
3.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intéz-

ményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
4.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 Előadó: polgármester 
 

 
 

A három képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
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1.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn-

tartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 

 
 
Dr. Sükösd Tamás  Sárbogárd polgármestere : Eddig ismereteink szerint ez az utolsó ilyen 

típusú beszámoló, mert a jövőben a 3 település által együttesen ellátandó feladatokat 
az önkormányzatok jogi személyiségű társulása fogja ellátni, mely július 1-jével kezdi 
meg működését. Szélesebb körű feladatrendszerrel fog működni, melybe a szociális 
szektor is beletartozik. Köszönöm a társult képviselőtestületeknek a munkáját. Konst-
ruktívan tudtunk együtt dolgozni. A társulás a célját betöltötte, kellőképpen működött is. 
A napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökének távollétében ismerteti a PVVB 
álláspontját, mely szerint a bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal a bizottság elfogad-
ta a határozati javaslatot és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. Megnyitja a 
napirend feletti vitát. A testület tagjait kérdezi, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás 
van-e.  

 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás : Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elogadását. 

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

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

73/2013.(IV.10.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását 12.396 e Ft teljesített bevétellel és 12.396 e Ft 
teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A képviselő- testület 2012. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 303 e Ft-ban, Nagylók Község Önkor-
mányzatát az elszámolás alapján még terhelő összeget 6 e Ft-ban, 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 309 e Ft-ban, Hantos Község Önkormányza-
tát az elszámolás alapján még terhelő összeget 2 eFt-ban állapítja meg. 

 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzattal való el-
számolásban a 6 eFt-os tartozást, valamint Hantos Község Önkormányzattal való elszámolás-
ban a 2 eFt-os tartozást érvényesítse.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az intézményfenntartó társulás beszámoló-
ját Sárbogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse 
be 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 

Tóth József  Nagylók község polgármestere: Amint az az előterjesztésből kiderül, 6.000 Ft-al 
kell hozzájárulnunk a tavalyi feladatellátáshoz. Javasolom a határozati javaslat elfoga-
dását. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e.  

 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-

sát. 

A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

45/2013. (IV.10.) számú határozata 
 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását 12.396 e Ft teljesített bevétellel és 12.396 e Ft 
teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

  
- személyi jellegű 8 250 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 2 161 e Ft 
- dologi jellegű 1985 e Ft 
  

 
A képviselő- testület 2012. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 303 e Ft-ban, Nagylók Község Önkor-
mányzatát az elszámolás alapján még terhelő összeget 6 e Ft-ban, 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 309 e Ft-ban, Hantos Község Önkormányza-
tát az elszámolás alapján még terhelő összeget 2 eFt-ban  állapítja meg. 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Községi Önkor-
mányzatot elszámolás alapján  terhelő 6 ezer forint hozzájárulás Sárbogárd 
Város Önkormányzata részére történő átutalásáról gondoskodjon, a szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Tóth  József polgármester 
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Fischer József : Hantos község polgármestere: Hantos község részéről 2.000 Ft-al kell hoz-
zájárulni a tavalyi évi feladatellátáshoz. Ehhez nem kívánok semmit sem hozzáfűzni. 
Kérdezi a képviselőtársait van-e kérdésük. 

 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-

dását. 

A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
35/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetésének végrehajtását 12.396 e Ft teljesített bevétellel és 12.396 e Ft 
teljesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

  
- személyi jellegű 8 250 e Ft 
- személyi juttatás járuléka 2 161 e Ft 
- dologi jellegű 1985 e Ft 
  

 
A képviselő- testület 2012. évre a gyermekjóléti szolgálat feladathoz 
- Nagylók Község Önkormányzata hozzájárulását 303 e Ft-ban, Nagylók Község Önkor-
mányzatát az elszámolás alapján még terhelő összeget 6 e Ft-ban, 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 309 e Ft-ban, Hantos Község Önkormányza-
tát az elszámolás alapján még terhelő összeget 2 eFt-ban  állapítja meg. 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Községi Önkor-
mányzatot elszámolás alapján  terhelő 2 ezer forint hozzájárulás Sárbogárd 
Város Önkormányzata részére történő átutalásáról gondoskodjon, a szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fischer József polgármester 

 
2.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehaj-
tásáról szóló beszámoló elfogadása 

 Előadó: polgármester 
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Dr. Sükösd Tamás : Az előterjesztésből látszik, hogy a saját bevételek teljesítése példás. A 

működés is megfelelő volt, de visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezt a napirendet 
a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökének távollétében ismerteti, hogy a PVVB 3 igen 
(egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a képviselőtestületnek is 
elfogadásra ajánlja. Megnyitja a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás 
van-e. 

 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező 

határozati javaslat elfogadását. 

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

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

74/2013.(IV.10.) Kth. sz. határozata 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetésének végrehajtását 103.126 eFt teljesített bevétellel és 103.126 eFt teljesített kiadással fo-
gadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A Képviselő-testület a társulás költségvetéséhez 2012. évre 
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 520 eFt-ban állapítja meg 
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Község Önkormányzata részéről igényelje 
az elszámolásból adódó 226 eFt hozzájárulás különbözetet Sárbogárd Város Önkormányzat részére. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Nagylók Község Önkormányzata részére az 1.725 
eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2012. évi pénzma-
radványa terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás részére 
az 368 eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodjon Sárbogárd Város Önkormányzat 2012. évi 
pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy az intézményfenntartó társulás beszámolóját Sár-
bogárd Város Önkormányzat zárszámadásába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
 Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Tóth József : Hasonlóan tárgyaljuk ugyanezen napirendet. Nagylók vonatkozásában a házi 

segítségnyújtás területén sikerült 8 fővel kiteljesíteni az előirányzatot, viszont a szociá-
lis étkeztetés 2 fővel alulmaradt az elképzelteknek. De az egyenleg pozitív – 1.725 eFt, 
amire a jövőben érdemes jobban odafigyelni. Elfogadásra javasolom a határozatot. 
Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kapcsolatban? 

 
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
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Tóth József : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-

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

Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
46/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

  
Nagylók   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi költségvetésének végrehajtását 103.126 eFt teljesített bevétellel és 103.126 eFt tel-
jesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Személyi jellegű 32.588 eFt 
- személyi juttatás járuléka 8.705 eFt 

- dologi jellegű 61.601 eFt 

-felhalmozási kiadás 232 e Ft 

    
A Képviselő-testület a társulás költségvetéséhez 2012. évre:  
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 520 eFt-ban állapítja meg 
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít meg. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete   

- Nagylók Község Önkormányzata részére Sárbogárd- Nagylók- Hantos Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 5.8 pontja szerint az év végi 
elszámoláskor a kiadást meghaladó bevételként  1.725 eFt  visszatérítéséről gondosko-
dik a Sárbogárd Város Önkormányzata 2012. évi  pénzmaradványa terhére. 

 
 A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város Polgármestere a Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulás  részére az 368 eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodik 
Sárbogárd Város Önkormányzat 2012.évi pénzmaradványa terhére. 
 A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a   szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth  József polgármester 

 
 
Fischer József : Ugyanezt a tárgykört tárgyalja a hantosi testület is. Hantos esetében 

226.000 eFt-os hozzájárulásra van szükség. Ha az étkeztetésből valaki kiesik, akkor az 
ezt vonja maga után. Ezt tervezni és látni előre egy évvel, nem lehet. Miután elfogadtuk 
a határozati javaslatot, ezen tartozást rendezni fogjuk. Ha igény lesz rá, megpróbáljuk 
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a szociális étkeztetést több emberre kiterjeszteni. Kérdezi, hogy kérdés van-e a napi-
renddel kapcsolatban? 

 
Kérdés nem volt. 
 
Fischer József : Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-

gadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
36/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

  
Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociá-
lis Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szó-
ló beszámoló elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi költségvetésének végrehajtását 103.126 eFt teljesített bevétellel és 103.126 eFt tel-
jesített kiadással fogadja el az 1 sz. mellékletben részletezettek szerint. 
 
A kiemelt kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Személyi jellegű 32.588 eFt 
- személyi juttatás járuléka 8.705 eFt 

- dologi jellegű 61.601 eFt 

-felhalmozási kiadás 232 e Ft 

    
A Képviselő-testület a társulás költségvetéséhez 2012. évre:  
- Hantos Község Önkormányzata hozzájárulását 520 eFt-ban állapítja meg 
- Nagylók Község Önkormányzat részéről hozzájárulást nem állapít meg. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete   

- Nagylók Község Önkormányzata részére Sárbogárd- Nagylók- Hantos Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 5.8 pontja szerint az év végi 
elszámoláskor a kiadást meghaladó bevételként  1.725 eFt  visszatérítéséről gondosko-
dik a Sárbogárd Város Önkormányzata 2012. évi  pénzmaradványa terhére. 

 
 A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Sárbogárd Város Polgármestere a Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulás  részére az 368 eFt hozzájárulás visszatérítéséről gondoskodik 
Sárbogárd Város Önkormányzat 2012.évi pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a Hantos Község Önkormányzata részéről 
az elszámolásból adódó 226 eFt hozzájárulás különbözetet Sárbogárd Város Önkormányzat 
részére utalja át, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Fischer  József polgármester 
 
3.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosí-
tása 

 Előadó: polgármester 
 

 
Dr. Sükösd Tamás : Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról 

döntöttünk. Az ESZI-be bevonásra került a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat. A 
társulási megállapodás módosításának pótlólagos csatolását kéri tőlünk az engedélye-
ző hatóság. Valamint a testületi ülésen tárgyalni fogjuk az Egyesített Szociális Intéz-
mény Szervezeti és Működési Szabályzatát is. Bízom benne, hogy az engedélyező ha-
tóság a határozattal és a csatolt okiratokkal megelégszik és nem lesz szükség újabb 
döntéshozatalra. Ezt a napirendet a PVVB tárgyalta. A bizottság elnökének távollét-
ében ismerteti, hogy a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot el-
fogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. Megnyitja a napirend feletti vi-
tát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e. 

Etelvári Zoltán : Ez a sok véleményező és engedélyező hatóság ha nem volna, akkor annyi 
munkanélküli volna, és normálisan menne az élet. 

 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő, írásbelivel egyező 

határozati javaslat elfogadását. 

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

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

75/2013.(IV.10.) Kth. sz. határozata 
 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megva-
lósítására létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási 
megállapodás 5. számú módosítása. 

 
A megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodása során az egyes ellátott-
ra (gondozottra, kliensre) eső fajlagos költségek csökkenjenek.  
 
A megállapodás 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 és 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
4.1. A társulás tevékenysége a társulás 2.3 pontban meghatározott működési területén 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (továbbiak-
ban: Szoc. tv.) meghatározottak alapján az étkeztetés (62.§.) házi segítségnyújtás 
(63.§.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65.§.) nappali ellátás (65/F.§.) és a csa-
ládsegítés (64.§.) feladatokra terjed ki, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
közös fenntartásával. 
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4.2. A társulás tevékenységének megvalósítására az alábbi intézményszerkezet jön lét-
re.  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (székhelye: 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.) 
ellátási területe a házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
és nappali ellátás és családsegítés vonatkozásában kibővül Hantos és Nagylók közsé-
gek közigazgatási területére. 
 
A családsegítő szolgáltatást a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.) látja el. 
 
4.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. 
§ (3.) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési szerv. A Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a 
Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 
egyidejűleg, meghatározzák, hogy a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapí-
tói jogokat gyakorló, irányító szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete. A közös feladat – és hatáskör gyakorlásával megbízott Sárbogárd Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 
4.5. Sárbogárd Önkormányzata a 4.4 pontban foglaltak alapján Hantos Önkormányzata 
és Nagylók Önkormányzata előzetes véleményének kikérését követően kiadja a Sár-
bogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását, és megküldi a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságára. 
 
 
A megállapodás 5.1, 5.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
5.1. A közös fenntartású Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény részére – Sárbo-
gárd Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre térítésmentes 
használatba adja az alábbi ingatlant, a benne levő teljes berendezéssel, felszereléssel és 
ingóságokkal.  
 

- Gondozóház Sárbogárd, Tompa M. u. 7. sz. alatti, 686 hrsz-ú ingatlant, ame-
lyen 197 m2 össz alapterületű épület áll.  
 
- Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata Sárbogárd, József A. u. 14. szám alatti sárbogárdi 552/2 hrsz-ú épü-
letben összesen 181,05 m2 területű 2 iroda, interjúszoba, tárgyaló, raktár, vára-
kozó, folyosó, WC, előtér, szélfogó helyiségeket.  

 
5.2. Hantos Önkormányzata a családsegítő működéséhez szükséges helyiséget 
telephely céljára, rendeltetésszerű működésre alkalmas berendezéssel és felszereléssel 
megfelelő infrastruktúrával ellátva Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatt található 
Kultúrház épületben biztosít egy irodát. 

 
Nagylók Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett határozatlan időre, térítés-
mentes használatba adja az alábbi ingatlanrészt, a benne lévő teljes berendezéssel, fel-
szereléssel és ingósággal Nagylók, Hunyadi u. 1. sz. Polgármesteri Hivatal 1 irodát. 
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 A megállapodás 5.7.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását vál-
lalják 2011. január 1-től: 
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 

-vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézményvezetőjének bérét és járulé-
kait (munkaidő ráfordítás arányában), 
-adminisztrációs költségét, 

melynek konkrét mértékét a képviselő-testületek az éves költségvetés összeállításakor 
állapítják meg, és hagynak jóvá. 

 
A megállapodás 5.7.4. pontja hatályát veszti. 

 
 A megállapodás 5.8, 5.9, 5.11, 5.12. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett forrá-
sok, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő költségekhez - 
mely tartalmazza az 5.7.3. pontban meghatározott közös költségek településre eső há-
nyadát is -  hozzájárulnak. 
Amennyiben az év végi elszámoláskor a településenként kimutatott 5.7. pontban felso-
rolt tényleges bevételek meghaladják a ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az 
esetben a kiadást meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül. 

  
5.9. Társult Önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét a közös fenntartású in-
tézmény éves költségvetésének elkészítése során állapítják meg a Társult Önkormány-
zatok képviselőtestületei, melyet a Társult Önkormányzatok az éves költségvetési ren-
deletükben mint intézményi támogatást, illetve átadott pénzeszközt szerepeltetik. 
5.11. A közös fenntartású intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása, 
az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a Társult Önkor-
mányzatok Képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott, egyetértő, minősített több-
ségű döntéssel történik. Az intézmény költségvetését érintő döntés tervezeteket Sárbo-
gárd Önkormányzat Polgármestere terjeszti elő. 
 
5.12. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetése Sárbogárd Önkor-
mányzata költségvetésének részét képezi. 

 
A megállapodás 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
6.1. Nagylók Önkormányzat által a szociális alapellátásban foglalkoztatott közalkal-
mazott jogviszonya a Kjt. 25. § ( 2.)bek. b.) pontja alapján a Sárbogárdi Egyesített 
Szociális Intézményhez történő áthelyezéssel szűnik meg. A társulásban foglalkozta-
tott személyek jogviszonyára az 1992. évi XXXIII. Tv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A megállapodás 7.1, 7.3 és 7.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
7.1. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tekintetében a fenntartói irányítói 
jogkört Sárbogárd Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy az alábbi-
akban felsorolt jogkörökben Hantos Önkormányzat Képviselőtestülete és Nagylók 
Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen véleményt nyilvánít: 

 
7.1.1 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és szakmai prog-

ramjainak jóváhagyása, módosítása. 
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7.1.2 A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyére 
meghirdetendő pályázati felhívás tartalma, a vezető megbízása, 
megbízásának visszavonása, összeférhetetlenségének megállapítása.  

 
7.1.3  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása a 4.1.1 pontban a társult települések Sárbogárd Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületét jelölték ki, azzal, hogy a rendelet elfo-
gadása előtt Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen véle-
ményt nyilvánít. 

 
7.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” 
munkáltatói jogkört Sárbogárd Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 
 
7.4. Sárbogárd Önkormányzata a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény működé-
sével kapcsolatos - előzetes egyetértéshez nem kötött – döntéseiről, azok meghozatalá-
tól számított 30 napon belül Hantos Önkormányzatát és Nagylók Önkormányzatát 
írásban a határozat kivonatának megküldésével tájékoztatja.  

 
A megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8.1. A Társult Önkormányzatok rögzítik, hogy évente, a Sárbogárdi Egyesített Szociá-
lis Intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbo-
gárd Város Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók 
Képviselő-testülete által delegált egy-egy képviselőből álló 3 tagú Ellenőrzési Bizott-
ság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a képviselőtestülete-
iknek beszámolnak. 
 
A megállapodás 11.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 
11.3. A jelen társulási megállapodást, az aláírást követő 15 napon belül a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Vezetőjéhez Sárbogárd Önkormányzata jegyzője terjeszti fel. 
 
 

II.  A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Hantos Kö-
zség Képviselőtestületének és Nagylók Község Képviselőtestületének egyező döntése esetén 
írja alá. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított megállapodás felterjesztéséről a Fej-
ér Megyei Kormányhivatalhoz gondoskodjon. 

 
 

Határidő:  aláírásra: 2013.április 19. 
                   Felterjesztésre: 2013. április 23. 
Felelős:       polgármester 
                    jegyző 
 
 
Tóth József : Nem kívánok hozzátenni semmit. Az előterjesztés és a sárbogárdi polgármes-

ter mindent elmondott. Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kap-
csolatban? 
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A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-

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

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
47/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Tár-
sulási Megállapodásának módosításáról 

 
Nagylók Községi  Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megva-
lósítására létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási 
megállapodás 5. számú módosítása. 

 
A megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodása során az egyes ellátott-
ra (gondozottra, kliensre) eső fajlagos költségek csökkenjenek.  
 
A megállapodás 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 és 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
4.1. A társulás tevékenysége a társulás 2.3 pontban meghatározott működési területén 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (továbbiak-
ban: Szoc. tv.) meghatározottak alapján az étkeztetés (62.§.) házi segítségnyújtás 
(63.§.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65.§.) nappali ellátás (65/F.§.) és a csa-
ládsegítés (64.§.) feladatokra terjed ki, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
közös fenntartásával. 
 
4.2. A társulás tevékenységének megvalósítására az alábbi intézményszerkezet jön lét-
re.  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (székhelye: 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.) 
ellátási területe a házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
és nappali ellátás és családsegítés vonatkozásában kibővül Hantos és Nagylók közsé-
gek közigazgatási területére. 
 
A családsegítő szolgáltatást a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.) látja el. 
 
4.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. 
§ (3.) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési szerv. A Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a 
Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal látja el. 
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4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 
egyidejűleg, meghatározzák, hogy a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapí-
tói jogokat gyakorló, irányító szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete. A közös feladat – és hatáskör gyakorlásával megbízott Sárbogárd Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 
4.5. Sárbogárd Önkormányzata a 4.4 pontban foglaltak alapján Hantos Önkormányzata 
és Nagylók Önkormányzata előzetes véleményének kikérését követően kiadja a Sár-
bogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását, és megküldi a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságára. 
 
 
A megállapodás 5.1, 5.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
5.1. A közös fenntartású Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény részére – Sárbo-
gárd Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre térítésmentes 
használatba adja az alábbi ingatlant, a benne levő teljes berendezéssel, felszereléssel és 
ingóságokkal.  
 

- Gondozóház Sárbogárd, Tompa M. u. 7. sz. alatti, 686 hrsz-ú ingatlant, ame-
lyen 197 m2 össz alapterületű épület áll.  
 
- Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata Sárbogárd, József A. u. 14. szám alatti sárbogárdi 552/2 hrsz-ú épü-
letben összesen 181,05 m2 területű 2 iroda, interjúszoba, tárgyaló, raktár, vára-
kozó, folyosó, WC, előtér, szélfogó helyiségeket.  

 
5.2. Hantos Önkormányzata a családsegítő működéséhez szükséges helyiséget 
telephely céljára, rendeltetésszerű működésre alkalmas berendezéssel és felszereléssel 
megfelelő infrastruktúrával ellátva Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatt található 
Kultúrház épületben biztosít egy irodát. 

 
Nagylók Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett határozatlan időre, térítés-
mentes használatba adja az alábbi ingatlanrészt, a benne lévő teljes berendezéssel, fel-
szereléssel és ingósággal Nagylók, Hunyadi u. 1. sz. Polgármesteri Hivatal 1 irodát. 
 

 A megállapodás 5.7.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását vál-
lalják 2011. január 1-től: 
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 

-vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézményvezetőjének bérét és járulé-
kait (munkaidő ráfordítás arányában), 
-adminisztrációs költségét, 

melynek konkrét mértékét a képviselő-testületek az éves költségvetés összeállításakor 
állapítják meg, és hagynak jóvá. 

 
A megállapodás 5.7.4. pontja hatályát veszti. 

 
 A megállapodás 5.8, 5.9, 5.11, 5.12. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett forrá-
sok, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő költségekhez - 
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mely tartalmazza az 5.7.3. pontban meghatározott közös költségek településre eső há-
nyadát is -  hozzájárulnak. 
Amennyiben az év végi elszámoláskor a településenként kimutatott 5.7. pontban felso-
rolt tényleges bevételek meghaladják a ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az 
esetben a kiadást meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül. 

  
5.9. Társult Önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét a közös fenntartású in-
tézmény éves költségvetésének elkészítése során állapítják meg a Társult Önkormány-
zatok képviselőtestületei, melyet a Társult Önkormányzatok az éves költségvetési ren-
deletükben mint intézményi támogatást, illetve átadott pénzeszközt szerepeltetik. 
5.11. A közös fenntartású intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása, 
az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a Társult Önkor-
mányzatok Képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott, egyetértő, minősített több-
ségű döntéssel történik. Az intézmény költségvetését érintő döntés tervezeteket Sárbo-
gárd Önkormányzat Polgármestere terjeszti elő. 
 
5.12. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetése Sárbogárd Önkor-
mányzata költségvetésének részét képezi. 

 
A megállapodás 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
6.1. Nagylók Önkormányzat által a szociális alapellátásban foglalkoztatott közalkal-
mazott jogviszonya a Kjt. 25. § ( 2.)bek. b.) pontja alapján a Sárbogárdi Egyesített 
Szociális Intézményhez történő áthelyezéssel szűnik meg. A társulásban foglalkozta-
tott személyek jogviszonyára az 1992. évi XXXIII. Tv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A megállapodás 7.1, 7.3 és 7.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
7.1. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tekintetében a fenntartói irányítói 
jogkört Sárbogárd Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy az alábbi-
akban felsorolt jogkörökben Hantos Önkormányzat Képviselőtestülete és Nagylók 
Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen véleményt nyilvánít: 

 
7.1.1 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és szakmai prog-

ramjainak jóváhagyása, módosítása. 
 
7.1.3 A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyére 

meghirdetendő pályázati felhívás tartalma, a vezető megbízása, 
megbízásának visszavonása, összeférhetetlenségének megállapítása.  

 
7.1.3  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása a 4.1.1 pontban a társult települések Sárbogárd Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületét jelölték ki, azzal, hogy a rendelet elfo-
gadása előtt Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen véle-
ményt nyilvánít. 

 
7.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” 
munkáltatói jogkört Sárbogárd Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 
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7.4. Sárbogárd Önkormányzata a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény működé-
sével kapcsolatos - előzetes egyetértéshez nem kötött – döntéseiről, azok meghozatalá-
tól számított 30 napon belül Hantos Önkormányzatát és Nagylók Önkormányzatát 
írásban a határozat kivonatának megküldésével tájékoztatja.  

 
A megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8.1. A Társult Önkormányzatok rögzítik, hogy évente, a Sárbogárdi Egyesített Szociá-
lis Intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbo-
gárd Város Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók 
Képviselő-testülete által delegált egy-egy képviselőből álló 3 tagú Ellenőrzési Bizott-
ság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a képviselőtestülete-
iknek beszámolnak. 
A megállapodás 11.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 
11.3. A jelen társulási megállapodást, az aláírást követő 15 napon belül a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Vezetőjéhez Sárbogárd Önkormányzata jegyzője terjeszti fel. 
 
 

II. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Hantos Kö-
zség Képviselőtestületének és Sárbogárd Város Képviselőtestületének egyező döntése esetén 
írja alá. 

 
 

Határidő:   2013.április 19. 
Felelős:  Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József : Valóban elhangzott minden. Kérdés van-e a képviselőtársaim részéről? 
 
Kérdés nem volt.  
 
Fischer József : Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-

gadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
37/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Tár-
sulási Megállapodásának módosításáról 

 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megva-
lósítására létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási 
megállapodás 5. számú módosítása. 

 
A megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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3.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodása során az egyes ellátott-
ra (gondozottra, kliensre) eső fajlagos költségek csökkenjenek.  
 
A megállapodás 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 és 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
4.1. A társulás tevékenysége a társulás 2.3 pontban meghatározott működési területén 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (továbbiak-
ban: Szoc. tv.) meghatározottak alapján az étkeztetés (62.§.) házi segítségnyújtás 
(63.§.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65.§.) nappali ellátás (65/F.§.) és a csa-
ládsegítés (64.§.) feladatokra terjed ki, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
közös fenntartásával. 
 
4.2. A társulás tevékenységének megvalósítására az alábbi intézményszerkezet jön lét-
re.  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (székhelye: 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.) 
ellátási területe a házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
és nappali ellátás és családsegítés vonatkozásában kibővül Hantos és Nagylók közsé-
gek közigazgatási területére. 
 
A családsegítő szolgáltatást a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.) látja el. 
 
4.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. 
§ (3.) bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési szerv. A Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a 
Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 
egyidejűleg, meghatározzák, hogy a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapí-
tói jogokat gyakorló, irányító szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete. A közös feladat – és hatáskör gyakorlásával megbízott Sárbogárd Város Ön-
kormányzat Képviselőtestülete székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 
4.5. Sárbogárd Önkormányzata a 4.4 pontban foglaltak alapján Hantos Önkormányzata 
és Nagylók Önkormányzata előzetes véleményének kikérését követően kiadja a Sár-
bogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását, és megküldi a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságára. 
 
 
A megállapodás 5.1, 5.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
5.1. A közös fenntartású Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény részére – Sárbo-
gárd Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre térítésmentes 
használatba adja az alábbi ingatlant, a benne levő teljes berendezéssel, felszereléssel és 
ingóságokkal.  
 

- Gondozóház Sárbogárd, Tompa M. u. 7. sz. alatti, 686 hrsz-ú ingatlant, ame-
lyen 197 m2 össz alapterületű épület áll.  
 
- Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata Sárbogárd, József A. u. 14. szám alatti sárbogárdi 552/2 hrsz-ú épü-
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letben összesen 181,05 m2 területű 2 iroda, interjúszoba, tárgyaló, raktár, vára-
kozó, folyosó, WC, előtér, szélfogó helyiségeket.  

 
5.2. Hantos Önkormányzata a családsegítő működéséhez szükséges helyiséget 
telephely céljára, rendeltetésszerű működésre alkalmas berendezéssel és felszereléssel 
megfelelő infrastruktúrával ellátva Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatt található 
Kultúrház épületben biztosít egy irodát. 

 
Nagylók Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett határozatlan időre, térítés-
mentes használatba adja az alábbi ingatlanrészt, a benne lévő teljes berendezéssel, fel-
szereléssel és ingósággal Nagylók, Hunyadi u. 1. sz. Polgármesteri Hivatal 1 irodát. 
 

 A megállapodás 5.7.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását vál-
lalják 2011. január 1-től: 
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 

-vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézményvezetőjének bérét és járulé-
kait (munkaidő ráfordítás arányában), 
-adminisztrációs költségét, 

melynek konkrét mértékét a képviselő-testületek az éves költségvetés összeállításakor 
állapítják meg, és hagynak jóvá. 

 
A megállapodás 5.7.4. pontja hatályát veszti. 

 
 A megállapodás 5.8, 5.9, 5.11, 5.12. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett forrá-
sok, az érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő költségekhez - 
mely tartalmazza az 5.7.3. pontban meghatározott közös költségek településre eső há-
nyadát is -  hozzájárulnak. 
Amennyiben az év végi elszámoláskor a településenként kimutatott 5.7. pontban felso-
rolt tényleges bevételek meghaladják a ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az 
esetben a kiadást meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül. 

  
5.9. Társult Önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét a közös fenntartású in-
tézmény éves költségvetésének elkészítése során állapítják meg a Társult Önkormány-
zatok képviselőtestületei, melyet a Társult Önkormányzatok az éves költségvetési ren-
deletükben mint intézményi támogatást, illetve átadott pénzeszközt szerepeltetik. 
5.11. A közös fenntartású intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása, 
az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a Társult Önkor-
mányzatok Képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott, egyetértő, minősített több-
ségű döntéssel történik. Az intézmény költségvetését érintő döntés tervezeteket Sárbo-
gárd Önkormányzat Polgármestere terjeszti elő. 
 
5.12. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetése Sárbogárd Önkor-
mányzata költségvetésének részét képezi. 

 
A megállapodás 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
6.1. Nagylók Önkormányzat által a szociális alapellátásban foglalkoztatott közalkal-
mazott jogviszonya a Kjt. 25. § ( 2.)bek. b.) pontja alapján a Sárbogárdi Egyesített 
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Szociális Intézményhez történő áthelyezéssel szűnik meg. A társulásban foglalkozta-
tott személyek jogviszonyára az 1992. évi XXXIII. Tv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A megállapodás 7.1, 7.3 és 7.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
7.1. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tekintetében a fenntartói irányítói 
jogkört Sárbogárd Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy az alábbi-
akban felsorolt jogkörökben Hantos Önkormányzat Képviselőtestülete és Nagylók 
Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen véleményt nyilvánít: 

 
7.1.1 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és szakmai prog-

ramjainak jóváhagyása, módosítása. 
 
7.1.4 A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyére 

meghirdetendő pályázati felhívás tartalma, a vezető megbízása, 
megbízásának visszavonása, összeférhetetlenségének megállapítása.  

 
7.1.3  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása a 4.1.1 pontban a társult települések Sárbogárd Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületét jelölték ki, azzal, hogy a rendelet elfo-
gadása előtt Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen véle-
ményt nyilvánít. 

 
7.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” 
munkáltatói jogkört Sárbogárd Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 
 
7.4. Sárbogárd Önkormányzata a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény működé-
sével kapcsolatos - előzetes egyetértéshez nem kötött – döntéseiről, azok meghozatalá-
tól számított 30 napon belül Hantos Önkormányzatát és Nagylók Önkormányzatát 
írásban a határozat kivonatának megküldésével tájékoztatja.  

 
A megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8.1. A Társult Önkormányzatok rögzítik, hogy évente, a Sárbogárdi Egyesített Szociá-
lis Intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbo-
gárd Város Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók 
Képviselő-testülete által delegált egy-egy képviselőből álló 3 tagú Ellenőrzési Bizott-
ság útján pénzügyi ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a képviselőtestülete-
iknek beszámolnak. 
A megállapodás 11.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 
11.3. A jelen társulási megállapodást, az aláírást követő 15 napon belül a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Vezetőjéhez Sárbogárd Önkormányzata jegyzője terjeszti fel. 
 
 

II. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Hantos Kö-
zség Képviselőtestületének és Sárbogárd Város Képviselőtestületének egyező döntése esetén 
írja alá. 

 
 

Határidő:   2013.április 19. 
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Felelős:  Fischer József polgármester 
 
 

4.) Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn-
tartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

 Előadó: polgármester 
 

 
Dr. Sükösd Tamás : Megemlíti, hogy az előterjesztés tárgyában a szociális szó tévesen sze-

repel. A tárgy pontosan a következő: Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intéz-
ményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. A határozati javas-
latban is a Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás tévesen szerepel. A 
pontos megfogalmazás itt is a Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás. Ezzel a mó-
dosítással a PVVB tárgyalta az előterjesztést. A bizottság elnökének távollétében is-
merteti, hogy a PVVB 3 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslatot az elhang-
zott módosítással elfogadta, és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. Megnyitja 
a napirend feletti vitát. Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e. 

 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-

fogadását az említett módosítással. 

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

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

76/2013.(IV.10.) Kth. sz. határozata 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sa” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I.  A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megva-
lósítására létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási 
megállapodás 9. számú módosítása. 

 
A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3.1. A társulás tevékenységi köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 39-40.§-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási 
és 49.§.-ában meghatározott helyettes szülői hálózat gyermekjóléti alapellátások bizto-
sítása, Alapító önkormányzat által létrehozott Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. (továbbiakban: Intézmény) közös fenntartásával. 
A társulási feladatokat a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 7000 Sárbogárd, József A. u. 14. látja el. 
 
A megállapodás 4.pontja az alábbiak szerint módosul: 
4. Fenntartó Önkormányzatok a 3.1 pontban meghatározott intézmény működési kia-
dásai közül a gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati költségei közül 
vállalják a település kötelező feladatának ellátása érdekében településenként heti 15 
órában foglalkoztatott családgondozó illetményének, egyéb kötelező személyi jellegű 
juttatásainak, utazási költségtérítésének, étkezési hozzájárulásának, ruházati költségté-
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rítésének,  továbbképzési költségeinek és az adott településen működtetett területi  iro-
dával kapcsolatban a társulásnál felmerülő költségének megtérítését az 5. – 6. pontban 
meghatározottak szerint.  

 A helyettes szülői hálózat működtetése során jelentkező, az 5. pontban foglalt állami 
költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi költségét a működési terület ál-
tal érintett önkormányzatok az ellátottak arányában viselik. 

   
A megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8. Alapító és Fenntartó Önkormányzatok a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
közös fenntartása szabályaiban az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
a/ Az Intézmény működésével kapcsolatos költség az Alapító Önkormányzat 

éves költségvetési rendeletébe épül be, annak részét képezi.  
b./ Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete a Fenntartó Önkormányzatok 

Képviselőtestületeinek egyetértésével hagyja jóvá, módosítja az Intézmény 
költségvetését, illetve fogadja el a költségvetési beszámolóját.  

c./ Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogkört az Alapító Önkor-
mányzat Képviselőtestülete és Polgármestere gyakorolja a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83/A.§.(1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbiak szerint: 
c./1. a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik a vezető kinevezése, felmenté-

se, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,  
c./2. az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

d./ Alapító Önkormányzat a 8/c.1. pontban meghatározott hatáskör gyakorlását 
megelőzően köteles Fenntartó Önkormányzatok véleményét beszerezni. 

e./ Alapító Önkormányzat vállalja, hogy a társulás időtartama alatt a feladatok el-
látására a Fenntartó Önkormányzatok  által javasolt személyek közalkalmazotti 
jogviszonyát továbbra is fenntartja. A Társulásban  foglalkoztatott személyek 
jogviszonyára az 1992. évi XXXIII tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

f./ Az intézmény fenntartói jogait jelen megállapodás 8.b.) 8. c) 8. d ) 8.) e pontja-
iban foglalt eltérésekkel az alapító önkormányzat Sárbogárd Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete gyakorolja. A közös feladat – és hatáskör gyakor-
lásával megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete , székhe-
lye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

g./ Alapító Önkormányzat és Fenntartó Önkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak 
elnökeiből álló 3 tagú Ellenőrző Bizottság útján évente az Intézmény költség-
vetési beszámolóját tárgyaló képviselőtestületi üléseket megelőzően pénzügyi 
ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a bizottságok elnökei a képvise-
lőtestületnek beszámolnak. 

h./  A Társult Önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok 
részére teszik lehetővé, amelyek elfogadják a társulás céljait, valamint  jelen 
megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően elismerik. A 
csatlakozni kívánó önkormányzatoknak a nyilatkozatát tartalmazó határozat 
kivonatát a társult önkormányzatokhoz kell megküldeni. A csatlakozás 
elfogadásáról, vagy elutasításáról a társult önkormányzatok együttes ülés 
keretében minősített többséggel döntenek. 

 
 A polgármesterek évente, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámoló keretében beszámolnak a társulás te-
vékenységéről, pénzügyi helyzetéről a társulási cél megvalósulásáról. 
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II.  A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Hantos Kö-
zség Képviselőtestületének és Nagylók Község  Képviselőtestületének egyező döntése esetén 
írja alá. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított megállapodás felterjesztéséről a Fej-
ér Megyei Kormányhivatalhoz gondoskodjon. 

 
 

Határidő:  aláírásra: 2013.április 19. 
                 Felterjesztésre: 2013. április 23. 
Felelős:     polgármester 
                  jegyző 
 
 
Tóth József : Az Kérdezi a képviselőtársait, kérdésük van-e az napirenddel kapcsolatban? 
 
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-

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

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
48/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosításáról 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sa” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I.  A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megva-
lósítására létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási 
megállapodás 9. számú módosítása. 

 
A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3.1. A társulás tevékenységi köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 39-40.§-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási 
és 49.§.-ában meghatározott helyettes szülői hálózat gyermekjóléti alapellátások bizto-
sítása, Alapító önkormányzat által létrehozott Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. (továbbiakban: Intézmény) közös fenntartásával. 
A társulási feladatokat a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 7000 Sárbogárd, József A. u. 14. látja el. 
 
A megállapodás 4.pontja az alábbiak szerint módosul: 
4. Fenntartó Önkormányzatok a 3.1 pontban meghatározott intézmény működési kia-
dásai közül a gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati költségei közül 
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vállalják a település kötelező feladatának ellátása érdekében településenként heti 15 
órában foglalkoztatott családgondozó illetményének, egyéb kötelező személyi jellegű 
juttatásainak, utazási költségtérítésének, étkezési hozzájárulásának, ruházati költségté-
rítésének,  továbbképzési költségeinek és az adott településen működtetett területi  iro-
dával kapcsolatban a társulásnál felmerülő költségének megtérítését az 5. – 6. pontban 
meghatározottak szerint.  

 A helyettes szülői hálózat működtetése során jelentkező, az 5. pontban foglalt állami 
költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi költségét a működési terület ál-
tal érintett önkormányzatok az ellátottak arányában viselik. 

   
A megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8. Alapító és Fenntartó Önkormányzatok a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
közös fenntartása szabályaiban az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
a/ Az Intézmény működésével kapcsolatos költség az Alapító Önkormányzat 

éves költségvetési rendeletébe épül be, annak részét képezi.  
b./ Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete a Fenntartó Önkormányzatok 

Képviselőtestületeinek egyetértésével hagyja jóvá, módosítja az Intézmény 
költségvetését, illetve fogadja el a költségvetési beszámolóját.  

c./ Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogkört az Alapító Önkor-
mányzat Képviselőtestülete és Polgármestere gyakorolja a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83/A.§.(1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbiak szerint: 
c./1. a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik a vezető kinevezése, felmenté-

se, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,  
c./2. az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

d./ Alapító Önkormányzat a 8/c.1. pontban meghatározott hatáskör gyakorlását 
megelőzően köteles Fenntartó Önkormányzatok véleményét beszerezni. 

e./ Alapító Önkormányzat vállalja, hogy a társulás időtartama alatt a feladatok el-
látására a Fenntartó Önkormányzatok  által javasolt személyek közalkalmazotti 
jogviszonyát továbbra is fenntartja. A Társulásban  foglalkoztatott személyek 
jogviszonyára az 1992. évi XXXIII tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

f./ Az intézmény fenntartói jogait jelen megállapodás 8.b.) 8. c) 8. d ) 8.) e pontja-
iban foglalt eltérésekkel az alapító önkormányzat Sárbogárd Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete gyakorolja. A közös feladat – és hatáskör gyakor-
lásával megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete , székhe-
lye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

g./ Alapító Önkormányzat és Fenntartó Önkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak 
elnökeiből álló 3 tagú Ellenőrző Bizottság útján évente az Intézmény költség-
vetési beszámolóját tárgyaló képviselőtestületi üléseket megelőzően pénzügyi 
ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a bizottságok elnökei a képvise-
lőtestületnek beszámolnak. 

h./  A Társult Önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok 
részére teszik lehetővé, amelyek elfogadják a társulás céljait, valamint  jelen 
megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően elismerik. A 
csatlakozni kívánó önkormányzatoknak a nyilatkozatát tartalmazó határozat 
kivonatát a társult önkormányzatokhoz kell megküldeni. A csatlakozás 
elfogadásáról, vagy elutasításáról a társult önkormányzatok együttes ülés 
keretében minősített többséggel döntenek. 
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 A polgármesterek évente, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló keretében beszámolnak a társulás te-
vékenységéről, pénzügyi helyzetéről a társulási cél megvalósulásáról. 

 
II.  A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Hantos Kö-
zség Képviselőtestületének és Sárbogárd Város  Képviselőtestületének egyező döntése esetén 
írja alá. 

Határidő: 2013. április 19. 
Felelős:  Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József : Kérdés, észrevétel van-e a kiküldött anyaggal kapcsolatban? 
 
Kérdés nem volt. 
 
Fischer József : Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-

gadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
38/2013. (IV.10.) számú határozata 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megál-
lapodásának módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - 
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sa” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I.  A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megva-
lósítására létrehozott társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási 
megállapodás 9. számú módosítása. 

 
A megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3.1. A társulás tevékenységi köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 39-40.§-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási 
és 49.§.-ában meghatározott helyettes szülői hálózat gyermekjóléti alapellátások bizto-
sítása, Alapító önkormányzat által létrehozott Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. (továbbiakban: Intézmény) közös fenntartásával. 
A társulási feladatokat a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata 7000 Sárbogárd, József A. u. 14. látja el. 
 
A megállapodás 4.pontja az alábbiak szerint módosul: 
4. Fenntartó Önkormányzatok a 3.1 pontban meghatározott intézmény működési kia-
dásai közül a gyermekjóléti szolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati költségei közül 
vállalják a település kötelező feladatának ellátása érdekében településenként heti 15 
órában foglalkoztatott családgondozó illetményének, egyéb kötelező személyi jellegű 
juttatásainak, utazási költségtérítésének, étkezési hozzájárulásának, ruházati költségté-
rítésének,  továbbképzési költségeinek és az adott településen működtetett területi  iro-
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dával kapcsolatban a társulásnál felmerülő költségének megtérítését az 5. – 6. pontban 
meghatározottak szerint.  

 A helyettes szülői hálózat működtetése során jelentkező, az 5. pontban foglalt állami 
költségvetési hozzájárulással nem fedezett valamennyi költségét a működési terület ál-
tal érintett önkormányzatok az ellátottak arányában viselik. 

   
A megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8. Alapító és Fenntartó Önkormányzatok a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
közös fenntartása szabályaiban az alábbiak szerint állapodnak meg: 
 
a/ Az Intézmény működésével kapcsolatos költség az Alapító Önkormányzat 

éves költségvetési rendeletébe épül be, annak részét képezi.  
b./ Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete a Fenntartó Önkormányzatok 

Képviselőtestületeinek egyetértésével hagyja jóvá, módosítja az Intézmény 
költségvetését, illetve fogadja el a költségvetési beszámolóját.  

c./ Az Intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogkört az Alapító Önkor-
mányzat Képviselőtestülete és Polgármestere gyakorolja a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83/A.§.(1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbiak szerint: 
c./1. a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik a vezető kinevezése, felmenté-

se, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,  
c./2. az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

d./ Alapító Önkormányzat a 8/c.1. pontban meghatározott hatáskör gyakorlását 
megelőzően köteles Fenntartó Önkormányzatok véleményét beszerezni. 

e./ Alapító Önkormányzat vállalja, hogy a társulás időtartama alatt a feladatok el-
látására a Fenntartó Önkormányzatok  által javasolt személyek közalkalmazotti 
jogviszonyát továbbra is fenntartja. A Társulásban  foglalkoztatott személyek 
jogviszonyára az 1992. évi XXXIII tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

f./ Az intézmény fenntartói jogait jelen megállapodás 8.b.) 8. c) 8. d ) 8.) e pontja-
iban foglalt eltérésekkel az alapító önkormányzat Sárbogárd Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete gyakorolja. A közös feladat – és hatáskör gyakor-
lásával megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete , székhe-
lye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 

g./ Alapító Önkormányzat és Fenntartó Önkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak 
elnökeiből álló 3 tagú Ellenőrző Bizottság útján évente az Intézmény költség-
vetési beszámolóját tárgyaló képviselőtestületi üléseket megelőzően pénzügyi 
ellenőrzést folytatnak, melynek eredményéről a bizottságok elnökei a képvise-
lőtestületnek beszámolnak. 

h./  A Társult Önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok 
részére teszik lehetővé, amelyek elfogadják a társulás céljait, valamint  jelen 
megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően elismerik. A 
csatlakozni kívánó önkormányzatoknak a nyilatkozatát tartalmazó határozat 
kivonatát a társult önkormányzatokhoz kell megküldeni. A csatlakozás 
elfogadásáról, vagy elutasításáról a társult önkormányzatok együttes ülés 
keretében minősített többséggel döntenek. 

 
 A polgármesterek évente, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló beszámoló keretében beszámolnak a társulás te-
vékenységéről, pénzügyi helyzetéről a társulási cél megvalósulásáról. 
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II.  A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Hantos Kö-
zség Képviselőtestületének és Sárbogárd Város  Képviselőtestületének egyező döntése esetén 
írja alá. 

Határidő: 2013. április 19. 
Felelős:  Fischer József polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás  megállapítja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestülete a 

meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni a hantosi képviselőtes-
tület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete tárgyal to-
vább. Az ülést 1746 órakor bezárta.  

 
Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: megállapítja, hogy a település képviselőtes-

tülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta. Szintén köszöni a 
hantosi képviselőtestület munkáját, és az ülést 1746 órakor bezárta. 

 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 

 
 
Fischer József Hantos község polgármestere: megállapítja, hogy Hantos Község Képvi-

selőtestülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat megtárgyalta, és az ülést 1746 

órakor bezárta. 
 

A hantosi képviselőtestület tagjai 1746 órakor 
elhagyták az üléstermet. 

kmf. 
 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita 
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
Etelvári Zoltán       Erős Ferenc  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József        Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Hantos- Nagylók jegyzője 
 
 
        Viniczai Mária 
        képviselő, jkv. hitelesítő  
 
 
Fischer József      Gálné Papp Erika  
Hantos község polgármestere    Hantos- Nagylók jegyzője 
 
 
        Suhaj Józsefné  
        képviselő, jkv. Hitelesítő 
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Javításra 
 
 
 
Anita! 
 
Ma megkaptam Hantos és Nagylók határozat kivonatait és egyik 
település sem javította le a 4. előterjesztésben szereplő határo-
zati javaslatot, és benne hagyták a határozat szövegében a 
szociális szót! 
 
Sárbogárd, 2013. április 15. 
 
Veronika 


