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E l ő t e r j e s z t  é s 

 

Tárgy: Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

tevékenységéről 

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Hantos Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete és Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-i 

együttes ülésén döntött a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás és a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás jogutódjaként a jogi személyiségű Sárbogárd – Hantos – 

Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2013. július 1-i 

hatállyal történő létrehozásáról. A képviselő-testületek elfogadták a Társulási Megállapodást. 

A jogi személyiségű társulások társulási tanácsa és bizottságai vonatkozásában a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény képviselő-

testületre és bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A 2019. évi önkormányzati választásokat követően a Társulás alakuló ülését 2019. október 

25. napján megtartotta, tisztségviselőit (Elnök, Elnökhelyettes, Pénzügyi Bizottság Elnöke és 

tagjai) megválasztotta. Hantos Község Önkormányzata vonatkozásában személyi változás 

történt, a település vezetője, az új polgármester Kovácsné Kardos Valéria. 

Az elmúlt időszakban a Társulás legfontosabb feladata a Társulás által fenntartott Sárbogárdi 

Egyesített Szociális Intézmény (SESZI) jogszerű és szabályszerű működésének biztosítása, a 

bevételek maximalizálása és a kiadások optimalizálása volt.  

A Társulás 2020. év első két hónapjában 2 alkalommal ülésezett, a Társulási Tanács üléseit 

szükség szerint megelőzte a Pénzügyi Bizottság ülése, mivel a tárgyalt napirendek a 

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésének megalkotásával voltak  

kapcsolatosak. 

A koronavírus világjárvány elleni védekezés érdekében a veszélyhelyzet első alkalommal 

történő elrendelését követően a Tanács jogkörében az Elnök járt el, veszélyhelyzeti 

határozataival biztosította a folyamatos feladatellátást és a Társulás által fenntartott intézmény 

működését. 

Május hónapban veszélyhelyzeti határozataival az Elnök elfogadta a 2019. évi zárszámadást, 

a 2019. évi maradvány elszámolását és módosította a 2020. évi költségvetést. 

A járványügyi készenlét időszakában lehetővé vált a Társulási Tanács összehívása. A 

Társulási Tanács 2021. augusztusi ülésén módosította a SESZI intézményi térítési díjait, a 

2021. októberi ülésén pedig módosította a 2020. évi költségvetést és a SESZI szakmai 

programját.  

A 2021. novemberi ülésen a veszélyhelyzet időszakában a működés megkönnyítése érdekében 

szervezeti átalakításról döntött a Tanács. 
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A koronavírus világjárvány második hulláma időszakában ismételten elrendelt veszélyhelyzet 

miatt 2020. november 18. napjától a Társulási Tanács jogkörében újra az Elnök járt el.  

Az év végén a 2020. december havi veszélyhelyzeti határozatokkal költségvetés módosításra, 

térítési díj módosításról és a belső ellenőrzési stratégiai tervről döntött. 

A tájékoztató része az Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi tevékenységéről, 

működéséről szóló szakmai beszámoló, melyet a SESZI intézményvezetője – Dienes Katalin 

igazgató asszony – készített. 

 

Kérem a beszámolóban foglaltak elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 
 

 

Sárbogárd Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §  (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljárva 

a „ "Tájékoztató Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti társulás 

tevékenységéről" című előterjesztést és a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyaltam, az abban foglaltakat megismertem és 

elfogadtam. 

 

Felkérem Sárbogárd Város Jegyzőjét, hogy a döntésemről tájékoztassa a  Sárbogárd – Hantos 

- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnökét és a Sárbogárdi Egyesített Szociális 

Intézmény vezetőjét 
 

Határidő: 2021. június 30. 
Felelős:     jegyző 
 

 

Sárbogárd, 2021. május 31. 
 

 

 (: dr. Sükösd Tamás :) 


