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Előterjesztés 
 

 

 

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetésének 

módosítása 

 

 

 

 

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa az 

5/2020.(II.13.) számú határozatával fogadta el a társulás 2020.évi költségvetését, 336 963 845 Ft 

bevételi és 336 963 845 Ft kiadási előirányzattal. 

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2019.évi LXXI. törvény IX. 

fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 6 havi 

támogatásként (2019. december- 2020. május) 12 690 406 Ft központi támogatást kapott. 

Az intézményben az ugyanezen időszakra kifizetett, 6 havi bérkompenzáció összege 56 167 Ft, a hat 

havi egészségügyi kiegészítő pótlék összege 349 656 Ft. 

A szociális ágazati összevont pótlék, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a 

szociális hozzájárulási adó módosítását igényli. 

A pótlékokon felül az intézmény 2019.évi költségvetési maradványa kerül beépítésbe a 

költségvetésbe, mely összege 820.909 Ft. A maradvány a központi költségvetésbe történő visszafizetés 

egy részére nyújt fedezetet, kötelezettséggel terhelt.  

Az állami támogatások kiegészítő felmérése során változtak a családsegítő szolgálat, valamint a 

családsegítő központ normatívái. A családsegítő szolgálat feladaton Nagylók és Hantos esetében a 

változás egyaránt +390.000 Ft, ezzel az összeggel csökkentjük a települések éves hozzájárulását. 

 

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni. 

 



Határozati javaslat: 

 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás jogkörében eljáró Elnök a 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020.évi módosított költségvetését  

 

350 673 437 Ft bevételi és 350 673 437 Ft kiadási előirányzattal, 

 

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 181 635 865 Ft-tal, szociális hozzájárulási 

adót 36 214 767 Ft-tal, a dologi kiadásokat 130 370 984 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 2 451 821 Ft-

tal, 

 

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 60 416 446 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 

286 984 261 Ft-tal, felhalmozási célú támogatásokat 2 451.821 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között 

a maradvány igénybevételét 820 909 Ft-tal,  

hagyom jóvá az 1. melléklet szerint. 

 

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi 

Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban a 2.  melléklet szerint,  

 

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint, 

 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,  

 

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020.évre és az azt követő évekre várható 

összegét a 5. melléklet szerint, 

 

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) 

bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,  

 

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet 

szerint, 

 

az irányító szervi támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,  

 

a 2020.évi létszámadatokat a 9. melléklet szerint hagyom jóvá. 

 

 

 

 

Sárbogárd, 2020-05-29. 
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