Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének, Hantos Község
Önkormányzata Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzata
Képviselőtestületének 2008. január 28-i rendkívüli együttes üléséről.
Jelen vannak:

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Juhász János
polgármester
Rigó László
alpolgármester
Ferencz Kornél
alpolgármester
Sinka Attila
képviselő
Bódai Gábor
képviselő
Gábris István
képviselő
Nedoba Károly
képviselő
Varga László
képviselő
Horváth Tibor
képviselő
Schmidt Lóránd
képviselő
Etelvári Zoltán
képviselő
Szakács Benőné
képviselő
Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Virág József
polgármester
Gyömörei Barnáné
képviselő
Hangyál Csaba
képviselő
Suhaj Józsefné
képviselő
Parádi Lászlóné
képviselő
Nagylók Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
Tóth József
polgármester
Molnár Csaba
alpolgármester
Arany Zsolt
képviselő
Dobai Teréz
képviselő
Takácsné Erdélyi Mária Képviselő
Viniczai Mária
Képviselő
Viniczai Ramóna
Képviselő

Állandó meghívottak: Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Komjátiné
Herman Éva gazdasági osztályvezető, Sárközyné Dr. Szabó Piroska Nagylók község
jegyzője, Gálné Papp Erika Hantos község aljegyzője, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. A hármas képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település polgármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az elő-
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ző alkalmakkor. Az ülést 1630 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzata képviselőtestülete a megjelent 11 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Bódai Gábor és Sinka Attila személyében,
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Bódai Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását.
A képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután
szavazásra teszi fel Sinka Attila jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület a javaslatot 11 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestület 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Virág József Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Gyömörei Barnáné és Hangyál Csaba képviselőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják.
Szavazásra teszi fel Gyömörei Barnáné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra
teszi fel Hangyál Csaba jegyzőkönyv hitelesítőnek történő elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Hantos község képviselőtestülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 7 képviselő megjelent.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt, aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő
megválasztását. A képviselőtestület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Nagylók község képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Napirend:
1.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2007. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

2-)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: polgármester

3.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó. polgármester
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4.)

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának véleményezése, elfogadása.
Előadó. polgármester

5.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó. jegyző
A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2007. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: tájékoztatásul elmondja, ahogyan az
előterjesztésben is szerepel, a költségvetés módosítását a 13. havi illetmény és járulékai beépítése indokolja. A települések által fizetendő hozzájárulás nem növekszik,
mert az állam a 13. havi juttatás időarányos részét megtéríti az önkormányzatnak.
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
A napirendhez hozzászólás nem volt, Juhász János polgármester szavazásra teszi
fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Sárbogárd Város Képviselőtestülete 11 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2007. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést meg-

tárgyalta.
A képviselőtestület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2007.
évi költségvetésének módosítását 13.959.000 Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja.
A kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi jutt. járuléka
- dologi jellegű

9.170.000 Ft
2.618.000 Ft
2.171.000 Ft
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A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos Község Önkormányzata terhére 591.472 Ft-ban, Nagylók
Község Önkormányzata terhére 207.316 Ft-ban állapítja meg
2007. évre.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő.
Felelős:

azonnal
polgármester

Virág József Hantos község polgármestere: az anyagot a hantosi képviselők is megkapták. Juhász János polgármester úr az előbb már elmondta, hogy miért volt szükség a rendeletmódosításra. Tavalyi évre jellemzőek ezek a számok, olyanról döntünk, ami már megvalósult.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2008.(I.28.) számú határozat
Hantos Község önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2007. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2007.
évi költségvetésének módosítását 13.959.000 Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja.
A kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű
- személyi jutt. járuléka
- dologi jellegű

9.170.000 Ft
2.618.000 Ft
2.171.000 Ft

A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos Község Önkormányzata terhére 591.472 Ft-ban, Nagylók
Község Önkormányzata terhére 207.316 Ft-ban állapítja meg
2007. évre.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
módosított költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő.
Felelős:

azonnal
polgármester
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Szakács Benőné 16 órakor megérkezett,
így a sárbogárdi képviselőtestület munkájában 12 képviselő vesz részt.

Tóth József Nagylók község polgármestere – mivel a napirendhez hozzászólás nem
volt - szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2008.(I.28.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2007. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti szakmai egysége 2007.
évi költségvetésének módosítását 13.959.000- Ft kiadási és
bevételi előirányzattal elfogadja.
A kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű:
- személyi jutt. járuléka
- dologi jellegű:

9.170.000,- Ft
2.618.000,- Ft
2.171.000,- Ft

A társult települések működési célú pénzeszköz átadását Hantos Község Önkormányzata terhére 591.472,- Ft-ban, Nagylók
Község Önkormányzata terhére 207.316,- Ft-ban állapítja meg
2007. évre.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a társulás elfogadott költségvetésének megfelelő költségvetési
rendelet módosításának előkészítéséről rendelet-tervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

2.)

Tóth József polgármester
Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző
2008. április 30.

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az egyeztető tárgyaláson a két település polgármestere jelezte azt az igényt - mivel Sárbogárd a Társulás révén plusz
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állami kiegészítő forrásokhoz jut – hogy ne kelljen különféle feladatellátásokhoz kötődően kiegészítést fizetniük Sárbogárd felé. A kérésnek a sárbogárdi képviselőtestület most eleget tud tenni. A társulás kapcsán elnyerhető plusz források egy részét az
által, hogy nem kér kiegészítést a településektől, átengedi, de a létrejött Társulás
kapcsán még így is pozitív a szaldója. Számszerűsítés mellett erről szól az előterjesztésben szereplő határozati javaslat.
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Etelvári Zoltán: úgy gondolja meg kellene ragadni az alkalmat, hogy ezt a pénzt beinvesztáljuk valamibe, esetleg az oktatás javításába, eszközvásárlásba.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: melyik pénzre gondolsz ?
Etelvári Zoltán: amiről mi most lemondunk, mint kiegészítés.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: úgy érzi egy kicsit mélyebbre kell
menni a témában. Sárbogárd-Hantos-Nagylók a kistérség érdekében a mi októberi
döntésünkre „rámozdulva” a másik kettő megtette a kistérség érdekében azt, hogy
megalakíthassák ők heten a „Háló” nevű családsegítést, gyermekjólétet, szociális
ellátásokat biztosító intézményüket. Ha ők ketten azt mondják, hogy nem, akkor nem
tud a kistérség sem részesülni a kistérséget megillető kiegészítő normatívákból. Magyarul a kistérségbe ezen feladatellátásokhoz beáramlik kb. 40 millió, abból kb. 15
millió ide jön. Természetesen ha látnak el feladatot annak van költsége is, de a mi
hármas társulásunk esetében nem igazán jellemző, hiszen őnáluk le van írva, hogy
melyik feladatellátás van-e valami náluk, vagy sem. Az a lényeg, ha ők megtették azt
a gesztust és Sárbogárd is megtette a kistérség felé, hogy ők kb. 20 millió Ft kiegészítő normatíva segítségével és egy intézményt alapítva el tudjanak látni feladatokat
és tudjanak többet nyújtani az ott élő embereknek, ill. plusz forrásokat szerezzenek
valamilyen módon, ebben a szűkős időben, akkor ezt a gesztust, amit ők is tettek a
kistérség érdekében, nekünk is illik valamilyen normál módon viszonozni a két településnek. Ők ezt kifejezetten kérték. Nem hiszem, hogy a hosszútávú együttműködés alapja az lenne, ha a két partnerünk kér tőlünk valamit - amit most az anyagi
kondíciók lehetővé is tesznek - mi attól elhatárolódunk. Ez nem sok jóra vezetne.
Többlet pénzeket kapunk, ennek révén társulás látja el ezentúl ezeket a feladatokat
nálunk, ezen plusz pénznek valamennyi feladatot nézve nem egész 20 %-áról mondunk le a hosszutávu együttműködés reményében.
A napirendhez a sárbogárdi képviselők részéről további hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestülete 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
28/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
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A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai egységének 2008. évi költségvetését 14.376 e Ft bevételi előirányzattal és 14.376 e Ft kiadási előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 9.166 e
Ft-ban, a járulékait 2.945 e Ft-ban, a dologi előirányzatot 2.265
e Ft-tal jóváhagyja.
Bevételek:
- alap normatíva
- kiegészítő normatíva (kistérségtől átvett)
- önkormányzatok hozzájár.

6.131 e Ft
3.399 e Ft
4.846 e Ft

A társult települések pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a
2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő.
Felelős:

2008. február 8.
polgármester

Virág József Hantos község polgármestere: valóban az volt a kérésünk, hogy ne kelljen átadni pénzeszközt év közben, mert a normatívák és a kiegészítő normatívák
olyan mértékben megnövekedtek ebben az évben a Társulásunk következményeként, hogy ez nem indokolja, hogy pénzt kelljen átadni. Ha megnézzük a bevételeket
és kiadásokat soronként, akkor kb. 1 millió Ft jött be ebből az dologból. Ha összesen
15 ezren vagyunk, akkor 1 e Ft/fő/év akkor az 1 millió Ft Hantos esetében. Ők ezt
nem ajándéknak veszik Sárbogárdtól, hanem egy egyszerű megállapodásról van
szó, az állami normatívák és kiegészítő normatívák ésszerű felhasználásáról.
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá, így a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2008.(I.28.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi
költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai egységének 2008. évi költségvetését 14.376 e Ft bevételi előirányzattal és 14.376 e Ft kiadási előirányzattal elfogadja.
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A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 9.166 e
Ft-ban, a járulékait 2.945 e Ft-ban, a dologi előirányzatot 2.265
e Ft-tal jóváhagyja.
Bevételek:
- alap normatíva
- kiegészítő normatíva (kistérségtől átvett)
- önkormányzatok hozzájár.

6.131 e Ft
3.399 e Ft
4.846 e Ft

A társult települések pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a
2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás
költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő.
Felelős:

2008. február 8.
polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: pusztán azzal, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzata Hantos és Nagylók községek önkormányzatával társult, kiegészítő
normatíváként 14.5 millió Ft került be a rendszerbe. Mindössze csak azért, mert egy
alapító okirat, egy társulási megállapodás létrejött, és működési engedély is fog társulni hozzá. Ez az egyik dolog, a másik, amit Etelvári képviselő úr felvetett, hogy
Sárbogárd az oktatási intézményeire költse el ezt a közel 15 millió Ft-ot, ennek is
örülne, mert akkor ebből a Sárszentmiklósi ÁMK révén közvetett módon Nagylók is
részesülne.
Az előterjesztéshez csatolt anyag szerint a gyermekjóléti feladatellátáshoz 193 e Fttal kellene Nagylók községnek hozzájárulni, ha nem lenne ez gesztus értékű hozzáállása a város önkormányzatának.
A napirendhez más hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2008.(I.28.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd
– Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 2008.
évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai egységének 2008. évi költségvetését 14.376 eFt bevételi előirányzattal és 14.376 eFt kiadási előirányzattal elfogadja.
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A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 9.166
eFt-ban, a járulékait 2.945 eFt-ban, a dologi előirányzatot
2.265. eFt-tal jóváhagyja.
Bevételek
- alap normatíva
- kiegészítő normatíva (kistérségtől átvett)
- önkormányzatok hozzájár.

6.131 e Ft
3.399 e Ft
4.846 e Ft

A társult települések pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a
2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző
2008. április 30.

Nedoba Károly megjegyzi: a nagylóki polgármester úr neheztelt Etelvári képviselő úr
hozzászólására, de ezzel nincs semmi probléma, mert a képviselőnek demokratikus
joga, hogy elmondja véleményét egy adott napirend vonatkozásában.
Tóth József: nincs szó neheztelésről. Csak a tisztánlátás érdekében tartotta fontosnak elmondani hozzászólását.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: ha a kormány olyan költségvetési
törvény visz be a parlamentbe, hogy támogatja a kistérségi társulások létrehozását
és ennek ösztönzésére plusz pénzeket ad, akkor nyilván ebből a sárbogárdi kistérség sem akar kimaradni. Azért mondta, hogy mi ugyanazon dolgokért kb. 15 millióval
kapunk többet, mert létrejött a társulás.
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője: az a lényeg, hogy ez a társulás nem
kerül Sárbogárdnak többlet pénzbe, hanem több pénzt hoz. Ahogyan a polgármester
elmondta kiegészítő állami normatíva nem lenne, ha nem jött volna létre a Társulás.
Ennek a feladatellátásnak, meg a szociális feladatellátásnak a szaldója Sárbogárd
tekintetében + 13 millió Ft. Csupán arról van szó, hogy mivel többet kapunk, abból
193 e Ft-ot nagylóki, 565 e Ft-ot pedig hantosi önkormányzatnak átadunk azzal, hogy
nem kérjük a megtérítését.
Etelvári Zoltán: tudja, hogy a polgármestert azért fizetik, hogy a városának, ill. a falujának spóroljon, de ő szerette volna, ha ez a pénz is itt marad.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: fontosnak tartja kiemelni, csak akkor
lehet egy társulást hosszú távon fenntartani, ha abban mindenki jól érzi magát. Nem
azért társult a két település, hogy nekünk jusson minden, nekik meg semmi ! Ha a
költségvetési törvény így finanszíroz, el kell fogadni.
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője: ezzel nem kevesebb van Sárbogárdnak, hanem több normatívája és csak az által van több normatívája, hogy létezik a
társulás.
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3.)

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó. polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: ugyanaz az elv, mint az előző napirendnél, így nem kíván bővebben szólni róla.
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Virág József Hantos község polgármestere javasolja, hogy mindhárom testület fejtse
ki véleményét a napirenddel kapcsolatban, és ez után lehetne testületenként meghozni a határozatot.
Tóth József Nagylók község polgármestere megjegyzi: 14.5 milló Ft a város plusz
extra bevétele, amit sportegyesületre, vagy saját belátása szerint arra költ, amire
szeretne.
Itt a 3.) napirendi pontnál azonban feladat-ellátási címenként tárgyalva a költségvetést pontosítani kell, hogy ne maradjanak fals adatok benne.
Házigondozás (21.o. valamint 8-9. oldal összesítő tábla)
Kiadás 1568 e Ft, bevétel 1470 e Ft (8-9.o.)
A 21. oldalon részletezve vannak ezek a főösszegek. Közalkalmazott 13. havi illetménye ugyanannyi, mint a közalkalmazott egész éves illetménye: 525.800 Ft. Ez lehetne elírás is, de nem az, mert a 1.078.000 Ft-os személyi juttatásba össze is van
adva. Ezért jött ki a „Nagylók házigondozó szolgálat összesen 1.568.000 Ft”-ra. Ez
valójában 972 e Ft kiadást jelent.
Házigondozást ellátó személy a társulás foglalkoztatottja lesz február 1-től. Az
anyagban 11x47.800 Ft szerepel. Ez azt jelenti, hogy a 2008. évre vonatkozó decemberi bér már átmegy 2009-re, de ez a személy még januárban az önkormányzatnak volt a dolgozója. Nem 10 hónappal kellene számolni itt ?
Szakács Benőné: előrebocsátja, sajnos elég nehezen mentek az információk, valójában ez nagy hiba, eddig nem vette észre, hogy kétszer benne van ez az összeg. Ki
fogjuk javítani a hibát. Elsődlegesen arról volt szó, hogy januárban, majd utána februárban indul a házigondozó munkaviszonya. Sajnálja, hogy nem szólt Tóth úr előbb,
mert akkor már napközben korrigálták volna a hibát, és egy jó példány került volna a
testület elé.
Tóth József Nagylók község polgármestere: hétvégén nézte át az anyagot, nem tudott előbb szólni.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az 525.800 helyett mennyit kell beírni?
Tóth József Nagylók község polgármestere: 43.800 Ft-ot (13.havi illetmény).
1.078.000 helyett lenne 596 e, 1.568.000 helyett 972 e Ft.
Végig levezetve a személyi juttatást a nagylóki házigondozó szolgálatnál:
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47.800 Ft alapilletmény x 11 hónap = 525.800 Ft + 43.800 Ft 13.havi illetmény +
24.200 Ft étkezési hjár + 2.000 Ft egyéb ktg.hozzájárulás = 595.800 Ft az 1.078.000
helyett. A 22. oldalon a „Nagylók házigondozó szolg. összesen: 972.000 Ft, az
1.568.000 helyett.
Az ezzel kapcsolatos normatíva, ami az előterjesztés szöveges részében is szerepel,
amit Nagylók igényelt meg, de át kell hogy adja Sárbogárdnak ugyanaz a kérdés.
Megigényeltük 1.140.000 Ft-ot egész évre, vagy ezt átadjuk és utána az egy hónapra
eső részt visszakapjuk… Ezt a dolgot is helyre kell tenni.
Virág József Hantos község polgármestere: el kell számolni.
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője: a Társulási megállapodás úgy szól,
hogy január 1-től indul a házigondozás. Nem maradhat az az egy hónap sem
Nagylóknál, tehát a felmerült költségeket át kell, hogy számlázzák, így kell elszámolni.
Virág József Hantos község polgármestere: ezek szerint jó a 11 hónapra szóló kalkuláció.
Tóth József Nagylók község polgármestere: ezen a feladatellátáson Nagylók község
önkormányzatánál normatíva igénylés, ill. a bekerülés végösszeg 498 e Ft pozitív
normatív finanszírozást jelent. Tehát majdnem fél millió Ft-tal több pénzt kap a település a feladatra, mint amennyibe kerül.
Családsegítés: (7.o.) Sárbogárd a alap normatíva 12 hónapra vonatkozik, a kiegészítő normatíva pedig 10 hónapra. Itt javítani kell a 12 hónapot, 10-re. A Közigazgatási
Hivatalhoz mennek ezek az anyagok, nem lenne jó, ha hibásan kerülne elküldésre.
A következő feladatellátás, ami itt a táblázatban is feltüntetésre került a nappali ellátás, ebben sem Nagylók, sem Hantos önkormányzata nem vesz részt, ehhez nincs
hozzáfűzni valója.
Jelzőrendszeres házi segitségnyújtási feladatot a számok tükrében szeretné egy kicsit elemezni. Annak idején, amikor terveztük, hogy milyen feladatellátásokra társuljon a három település, akkor úgy döntöttünk, hogy vegyük be a jelzőrendszeres házi
segitségnyújtást is. Most így a számok ismeretében, az a véleménye, jobb lenne ettől
a feladatellátástól leállni. Nagylók viszonylatában nem látja intenzív igényét ennek a
feladatellátásnak, másrészről a bevétele semmi, kiadása viszont nagyon sok. Tudomása szerint a Társulás akkor is talpon maradhat, hisz azt a három feladatot, amit
kötelező ellátnia, el is látja.
Ha a számokat taglaljuk 8., 9.oldal), akkor azt kell megállapítani, hogy Nagylók és
Hantos vonatkozásában 50-50 %-ban van elosztva a kiadás, 963-963 e Ft mind két
településnél. Viszont a 23. oldalon a részletes számok nem ezt mutatják. 1 millió Ft
Nagylók vonatkozásában arra, hogy 6 fő jelzőrendszeres házi segitségnyújtásban
részesüljön - amit nem is biztos, hogy igénybe vesznek – irreális !
Az anyagban prognosztizálva van három jelzés Nagylók részéről, Hantos részéről
szintén, Sárbogárd részéről 10 jelzés, összesen 16 jelzés egy hónapban 1.681.920
Ft-ért……. !(?)
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: kistérség így döntött..
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Tóth József Nagylók község polgrmestere: mi nem vállalhatunk mást ?
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője: a kistérségi feladatellátásból a kiegészítő normatíva igényléséhez ugyanolyan települési és lakossági arányok kellenek.
Virág József Hantos község polgármestere: ki kell hagyni a helyi rendeletből és akkor
eleve nem is jöhet ide senki jelentkezni. Ha a rendeletbe nem kerül bele, akkor
nagylóki ember nem jöhet ide az ESZI-hez jelentkezni erre az ellátására, mert
Nagylókon nincs ilyen ellátás, de ha elolvassa az, aki a kiegészítő normatívát adja,
azt mondja, hogy olyanra társultál, amit eleve nem hoztál be a rendeletedbe. Tehát
nekünk a helyi rendeletünkbe be kell építeni azokat a feladatellátásokat, amire a társulási megállapodás létrejött.
Nem javasolja a társulási megállapodást megváltoztatni, hanem az igénybevételt kell
korlátozni, úgy, ahogyan jónak látják. Pl: egy beruházást nem támogatunk, nem járulunk hozzá, akkor nem lesz felszerelve, akkor nehezen fogja igénybevenni. Kérdés,
mit nevezünk beruházásnak ? – mert a beruházásról olyan formában van szó, hogy
arra még plusz pénz kell.
Amikor összeállításra került a költségvetés, nem mondhatta azt, hogy társulási megállapodásban ezt összehozzuk. Ez után költséget kell tenni. Megkérdezték, hogy nálunk kb. hány fővel lehet számolni, azt mondtuk, hogy 6. Ha nem lesz egy sem, akkor
a kiadások csökkenni fognak.
Tóth József Nagylók község polgármestere: visszatérve a 23. oldalon leírtakra, készenlétet is kell fizetni, 0 jelzés esetén is.
Feltételezés: ha Nagylókon nem lesz egy ellátott sem, Hantoson viszont lesz 3, akkor
az az ember, aki itt munkanapokon, munkaszüneti napokon készenlétben áll az ő
bére így is úgy, is ellátottól függetlenül 1.681.920 Ft. Természetesen ha az ellátottak
száma növekszik, akkor jobb a helyzet, mert több pénz kerül a bevételi oldalra. Nagyon sok ellátott kellene, hogy ne legyen ekkora „lyuk” ezen a feladatellátáson.
Virág József Hantos község polgármestere: ha lesz igény, el kell indítani, addig meg
nem. Sárbogárdon el tud indulni.
Szakács Benőné: 40 fővel lehet elindulni.
Virág József Hantos község polgármestere: ha 40 fővel Sárbogárdon elindul, akkor
„ki van pipálva” a feladat.
Tóth József Nagylók község polgármestere: ráadásul társítva van a feladat, mert
csak akkor veheti igénybe a jelzőrendszeres házi segitségnyújtást, ha házi gondozásban részesül. Mi van akkor, ha azt mondja az ember, hogy nagyon rossz a
nagylóki konyha főztje, és átmegy a hantosi konyhához, - és akkor már nincs egy
ember sem. Tehát ő nem vesz igénybe házi segitségnyújtást, hiába akarunk adni
neki nyomogatókészüléket !
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője: most a költségvetést tárgyalják a testületek.
A működési mechanizmus megbeszélésének novemberben-decemberben meg kellett történni. Ezek a tevékenységek működési engedély kötelesek. Az önkormányzat-

13
oknak egyrészt el kellett fogadni a társulási megállapodást. Abban szerepel, hogy
milyen feladatokra. Az abból indult ki, amit a kistérség igényelt, az a szociális kör került be, amire a kistérség többi települése intézményt hoz létre és a kiegészítő normatívát szeretné lehívni. Ehhez kellett a másik három település, akik most jelen vannak. A társulási megállapodást úgy kötöttük meg, hogy ezekkel a feladatokkal január
1-től működik. Mi a működési engedély kérelmet decemberben elindítottuk. Előtte
jóvá kellett hagyni a szakmai programot. A szakmai program arról szól, hogy le kell
írni, hogy az intézmény az egyes feladatokat hogyan és mi módon biztosítja. Ehhez
kérte az intézmény vezetője a polgármesterektől a létszámokat, a házigondozást és
jelzőrendszeres ellátást illetően is. A Közigazgatási Hivatalhoz a működési engedély
kérelem úgy került benyújtásra, hogy 5 készüléket jelzett Nagylók, 6 készüléket jelzett Hantos, a maradék maradt Sárbogárdé. Erről szólt a szakmai program is. A költségvetés ezért mást nem tartalmazhat, mint a feladatot forintra lebontva és ahhoz a
kiadási előirányzatokat. Most megint vissza kell térni ahhoz, hogy kell ez a tevékenység, fel kell vállalni, vagy nem, milyen szinten ? Ezeken a lépéseken már túl vagyunk
a költségvetés készítésekor.
Az, hogy hogyan működnek ezek a jelzőrendszeres szolgáltatások nyilván lesznek
mindig változások, mert nem örökké marad ott valakinél jelzőkészülék. Biztos lesz
olyan időszak, amikor lesznek kihasználatlan készülékek. Most az induláshoz és a
működési engedélyhez kell, hogy melyik településen hogyan jelenik meg a feladatellátás. Ezt le is fogják ellenőrizni. A 40 készülék az a minimumcsomag, amivel indulni
lehet. Nagyon rossz a normatív finanszírozása az biztos, nem elég semmire az a 20
e Ft, még kiegészítő normatívával sem finanszírozzák meg ha tényleg úgy működik,
ahogyan kell: - készenléti ember ül a vonal másik végén és azt várja, hogy valaki jelezzen és akkor menni kell, kiszállás, ellátás, stb.
Ezen már nem tudunk változtatni, ill. a benyújtott kérelmet is módosítani kell, ha nem
azzal a struktúrával látjuk el a feladatot.
Virág József Hantos község polgármestere: úgy látja ad ösztönző pénzt az állam, de
csak akkor ha bizonyos dolgokat felvállalunk. Ha ezeket a feltételeket megteremtjük,
akkor lehet arról beszélni, hogy hány ember használja itt és hány ember használja a
másik két településen és meg van-e a 40. Addig akármilyen ellenőrzés jön, azt fogjuk
mondani, hogy ez a feladat most megvalósítás alatt van.
Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője: a sárbogárdi testület már döntött a tavalyi évben arról, hogy ezt a készülékcsomagot megvásárolja. Már kiépítették az internet csatlakozási pontot, ami kell, mert Sárbogárdra kötelező jelleggel érvényesül a
jelzőrendszeres házi segitségnyújtás, mivel 10 e lakosnál nagyobb lélekszámú településeknek 2008. január 1-től működtetni kell a rendszert. Nekünk nem volt más
lehetőségünk, utolsó időpontban be kellett vezetni.
Tóth József Nagylók község polgármestere: amíg Nagylókon és Hantoson nincs ellátott, addig nem jelentkezik ennek az embernek a bére, nem jelentkezik semmi költség erre a feladatra. Sárbogárd meg egyébként is megrendelte a készüléket, mivel
kötelező volt.
Tehát a két táblázatban sem a bevételi, sem a kiadási rovaton egyenlőre nem jelentkezik semmi számadat, hasonlóan a mint a nappali ellátásnál, üres a cella.
Ezen a feladatellátáson nálunk nem képződik – 900 e Ft.
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Összességében még annyit szeretne elmondani, hogy a szociális feladatellátáson 5
szakfeladaton: a családsegítésnél Nagylók 61 e Ft többlet normatívát kap,
házigondozásnál 498 e Ft, szociális étkeztetésnél 22 e Ft, nappali ellátásnál és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál nincs normatíva számolva, így 600 e Ft, ami
pluszként jelentkezik a Nagylók feladatellátásán a társulás költségvetésénél.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását,
azzal, hogy a számszaki részt az elhangzottak figyelembevételével át kell dolgozni.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2008.(I.28.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
társulás 2008. évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyal-

ta.
A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését
100.872 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 37.760
e Ft-tal, a járulékait 10.716 e Ft-tal, a dologi előirányzatot
52.396 e Ft-tal mint kiemelt előirányzatokat jóváhagyja.
Hantos és Nagylók Önkormányzata pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a 2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.
A képviselő-testület vállalja, hogy az alapszolgáltatásra igényelt
normatív támogatást, 6 fő házi segítségnyújtásban részesülő
gondozott utáni 1.140 e Ft-ot Sárbogárd Város Önkormányzatának átadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a társulás elfogadott költségvetésének megfelelően a normatíva
átadását az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelettervezetébe építse be.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
Sárközyné dr. Szabó Piroska jegyző
2008. február 15.

Virág József Hantos község polgármestere: egyetért a nagylóki Polgármester úr javaslatával. Hantos nem szerepel a házi segitségnyujtásnál és a szociális étkeztetésnél tervezve, de igénybe fogják venni, amikor a helyi rendeletük hatályba lép.
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Javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, a nagylóki
Polgármester úr által elmondott számszaki rész módosításával.
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2008.(I.28.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SárbogárdHantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó társulás 2008. évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését
100.872 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 37.760
e Ft-tal, a járulékait 10.716 e Ft-tal, a dologi előirányzatot
52.396 e Ft-tal mint kiemelt előirányzatokat jóváhagyja.
Hantos és Nagylók Önkormányzata pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a 2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.
A képviselő-testület vállalja, hogy az alapszolgáltatásra igényelt
normatív támogatást, 6 fő házi segítségnyújtásban részesülő
gondozott utáni 1.140 e Ft-ot Sárbogárd Város Önkormányzatának átadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a társulás elfogadott költségvetésének megfelelően a normatíva
átadását az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelettervezetébe építse be.
Határidő.
Felelős:

2008. február 8.
polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását, a számszaki hibák kijavításával.
A sárbogárdi képviselőtestület 11 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
29/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
társulás 2008. évi költségvetése tárgyú előterjesztést megtárgyal-

ta.
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A képviselő-testület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését
100.872 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 37.760
e Ft-tal, a járulékait 10.716 e Ft-tal, a dologi előirányzatot
52.396 e Ft-tal mint kiemelt előirányzatokat jóváhagyja.
Hantos és Nagylók Önkormányzata pénzügyi hozzájárulás teljesítésére a 2008. évi költségvetésük terhére nem kötelezettek.
A képviselő-testület vállalja, hogy az alapszolgáltatásra igényelt
normatív támogatást, 6 fő házi segítségnyújtásban részesülő
gondozott utáni 1.140 e Ft-ot Sárbogárd Város Önkormányzatának átadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a társulás elfogadott költségvetésének megfelelően a normatíva
átadását az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelettervezetébe építse be.
Határidő.
Felelős:

2008. február 8.
polgármester

Etelvári Zoltán még ennél a napirendnél megkérdezi: tulajdonképpen azzal a szorzás-osztással, vagy amivel probléma volt, azzal kell csökkenteni az összegeket ?
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: nem. Kevesebb kiadás lesz, rosszul
lett kiszámolva a költségvetés.

4.)

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának véleményezése, elfogadása.
Előadó. polgármester

Sárközyné Dr. Szabó Piroska Nagylók község jegyzője: ma tudta csak az anyagot
áttanulmányozni. Két felvetése van, az egyik egy kérdés: a Szakmai Program 2. oldalán, a bevezető részt nem kellene kiegészíteni azzal, hogy Nagylók közigazgatási,
valamint Hantos közigazgatási területén is végzi a családsegítést ?
A másik felvetése: a beilleszkedést segítő programra vonatkozóan meg kellene jelölni a két településnek a rendeletét is. Náluk is a helyi rendeletben szabályozásra került, hogy a beilleszkedést segítő programmal kapcsolatos feladatokat a családse-
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gítő fogja ellátni. A rendeletet most átadta a vezetőnek és a jegyzőnek. Ezzel a két
kiegészítéssel javasolja a szakmai program elfogadását.

Dr. Krupa Rozália: a testület nem kapta meg a Szakmai Programot, csak az előterjesztést. Jelezte a jegyző asszony, hogy az elejére, a bevezető részhez egy mondatba kerüljön be Nagylók és Hantos. A program egyébként tartalmazza Nagylók, Hantos vonatkozásában az ottani családgondozót, az ottani ügyfélfogadási időt is, társulást is.

Tóth József Nagylók község polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Szakmai
Program 2. oldalán, a bevezető résznél Hantos és Nagylók településeket szerepeltetni kell, valamint hivatkozni kell a beilleszkedést segítő programnál (Szakmai Program 4.oldal… aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködését, beilleszkedését segítő program résznél) a nagylóki és hantosi helyi rendeletekre.
A javaslatot a nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.

5/2008.(I.28.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Központi
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának véleményezése, elfogadá-

sa – tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti és családsegítő
intézményegysége szakmai programjának módosítását megismerte és Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének javasolja elfogadásra az alábbi módosításokkal:
-

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának 2. oldalán a bevezető részt ki kell egészíteni –
„Hantos közigazgatási területén, valamint Nagylók közigazgatási területén”.

-

A Szakmai Program 4. oldalán az – Aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködését, beilleszkedését segítő program résznél a Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének 26/2005.(X.18.) Ktr. sz. rendelete
után hivatkozni kell a Nagylóki Önkormányzat, valamint a
Hantosi Önkormányzat e témában hozott helyi rendeletének számára is.

Határidő.
Felelős:

azonnal
polgármester
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Virág József Hantos község polgármestere szavazásra teszi fel a Szakmai Program
elfogadását az elhangzott két módosítás figyelembevételével.

A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6/2008.(I.28.) számú határozat

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának véleményezése, elfogadá-

sa – tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:

A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti és Családsegítő
intézményegysége szakmai programjának módosítását megismerte és Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének javasolja elfogadásra az alábbi módosításokkal:

-

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának 2. oldalán a bevezető részt ki kell egészíteni –
„Hantos közigazgatási területén, valamint Nagylók közigazgatási területén”.

-

A Szakmai Program 4. oldalán az – Aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködését, beilleszkedését segítő program résznél a Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének 26/2005.(X.18.) Ktr. sz. rendelete
után hivatkozni kell a Nagylóki Önkormányzat, valamint a
Hantosi Önkormányzat e témában hozott helyi rendeletének számára is.

Határidő.
Felelős:

azonnal
polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását a Szakmai Program 2. és 4. oldalának
módosítására tett javaslatok beépítésével.
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A sárbogárdi képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

30/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Központi
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai Programjának véleményezése, elfogadása tárgyú napirendet megtárgyalta.

A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti és Családsegítő intézményegysége módosított szakmai programját a Hantos
Község Önkormányzata és Nagylók Község Önkormányzata által javasolt alábbi kiegészítések beépítésével jóváhagyja:

-

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának 2. oldalán a bevezető részt ki kell egészíteni –
„Hantos közigazgatási területén, valamint Nagylók közigazgatási területén”.

-

A Szakmai Program 4. oldalán az – Aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködését, beilleszkedését segítő program résznél a Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének 26/2005.(X.18.) Ktr. sz. rendelete
után hivatkozni kell a Nagylóki Önkormányzat, valamint a
Hantosi Önkormányzat e témában hozott helyi rendeletének számára is.

Utasítja a jegyzőt, hogy a Szakmai Program kiegészítéséről
gondoskodjon, majd a jóváhagyási záradékkal ellátott programot az intézményvezetőnek küldje meg.

Utasítja a polgármestert, hogy mind a gyermekjóléti szolgáltatás, mind a családsegítés működési engedélyezési ügyben eljáró hatóság részére haladéktalanul küldje meg a jóváhagyott
szakmai programot.

Határidő.
Felelős:

azonnal
polgármester
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5.)

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó. jegyző

Tóth József Nagylók község polgármestere: a határozati javaslatban a megállapodás
6.) pontjának módosításáról van szó. Az önkormányzatok általában forráshiányosan,
ill. deficitesen vannak finanszírozva. Az inkasszó úgylátszik divat a megállapodásokhoz. Az már nagy optimizmusra vall, ha azt feltételezzük, hogy esetleg többlet normatíva keletkezik az adott feladatellátáson. A határozati javaslatban az szerepel,
hogy „……..normatív és kiegészítő állami támogatás összege nem elegendő, az
azon felüli részt a fenntartó önkormányzatok saját költségvetésükből, havonta az
alapító önkormányzat számlája alapján felmerülés helye szerinti költségbontásban a
tárgyhót követő hó 10-ig teljes egészében megtérítik. A fenntartó önkormányzatok a
pénzügyi hozzájárulásuk összegét az éves költségvetési rendeleteikben tervezik.”
Arra szeretne visszautalni, hogy Hantos község önkormányzatával van egy társulási
megállapodásuk a védőnői feladatellátásra. E megállapodásban rendelkeztek a plusz
normatíva, vagy a fel nem használt normatíva sorsáról is, hogy mire fordítható, milyen ütemezésben.
Nem kellene belevenni a módosításba a plusz, vagy fel nem használt normatíva felhasználhatóságának kérdését ?
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: nem valószínű, hogy olyan helyzet
előállhat, hogy plusz normatíva lesz, de ha mégis, akkor majd adott esetben lehet
módosítani a megállapodást.
Tóth József Nagylók község polgármestere: konkrétan arra gondol, amint a 3.) napirendi pontnál már elhangzott, hogy a szakfeladatonkénti finanszírozásnál némi többlet normatívával számolnak Nagylók vonatkozásában. Igaz, ha összetesszük a
Gyejó-val csökken ez a plusz normatíva, de még akkor is pluszban marad.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: ha minden feladatot figyelembe veszünk, akkor nem így áll a helyzet.
Tóth József Nagylók község polgármestere: összesen vette a feladatokat. A 8. és 9.
oldalon szereplő táblázat kivonatosan feltünteti mi a kiadás, és mi a bevétel. Ha öszszevonjuk az egyes feladatellátások bevételi, kiadási oldalait, akkor kapunk egy pozitív, vagy negatív számot. Ha ezeket összeadjuk Nagylók tekintetében akkor kapunk
egy kb. + 600 e Ft-os többlet normatívát.
Virág József Hantos község polgármestere: szerint rendelkezni kell a Társulási Megállapodásban a többletről is. Megjegyzi: „ami úgyse lesz”.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: szerint majd akkor kell dönteni, ha
ténylegesen lesz többlet normatíva.
Tóth József Nagylók község polgármestere: nem azt mondja, hogy osszuk el a nem
létező pénzt. Most még csak tervezzük a 2008-ra vonatkozó költségvetést. Majd ha
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2009-ben el kell fogadni az előző év zárszámadását, akkor látjuk majd, hogy +, vagy
– az egyenlege a társulási megállapodásban szereplő feladatellátásnak.
Ha negatív, nem finanszírozza meg az állam sem alapból, sem kiegészítő normatívából, akkor a társulási megállapodás már előre rendelkezik, hogy Nagylók községnek be kell fizetnie a pénzt 10-ig, sőt már az ütemezésről is.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: 2008-ban nem kérjük, akkor mit kellene befizetni havonta ?
Most módosítsuk az esetleges többletnormatívák vonatkozásában is a megállapodást ?
Az előterjesztésben le van írva, hogy a költségvetési törvény módosította a társulási
megállapodások kötelező tartalmára vonatkozó felsorolást. Kötelező beemelni az
inkasszó alkalmazását. Ez a szabályozás 2008. január 1-től hatályos, ezért kell most
módosítani a társulási megállapodást.
Tóth József Nagylók község polgármestere: még egyszer szeretné hangsúlyozni, a
szociális feladatellátás egyes szakfeladatai Nagylók tekintetében – és itt nem azt
akarja mondani, hogy a Sárbogárd város, ill. a Társulás mennyi kiegészítő normatívára tett szert a Társulás révén – hanem csakis Nagylók tekintetében az egyes feladatellátások összmérlege: Családsegítés + 61 e Ft, Házigondozás + 498 e Ft,
Szoc. étkeztetés + 22 e Ft-ját összeadja akkor 600 e Ft a többlet normatíva bevételük. Mivel a többlet normatíva sorsáról a társulási megállapodás nem rendelkezik,
mondhatjuk azt, hogy „bent marad a nagykalapban” és bent marad a 101 millióban.
Éppen ezért még egyszer megkérdezi: ha esetlegesen úgy gondolja a társulás, hogy
az ilyen formában Nagylók Község Önkormányzatának ezt a plusz normatívát valamilyen címen, valamilyen módon – mivel nem kötött felhasználású a normatíva –
vissza lehet juttatni akkor kellene rendelkezni erről a társulási megállapodásban is.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: most gondolja a társulási megállapodás módosítását, vagy a legközelebbi alkalommal is jó lesz ? – de ezt már az előbb
is megkérdezte.
Tóth József Nagylók község polgármestere: lehet holnap este is….
Virág József Hantos község polgármestere: azt tudja nehezen elképzelni, hogy egy
önkormányzat egy feladatra, amit átadott egy társulásnak, bevételt vegyen be és ne
tervezzen kiadást. Ezt nem tudja elképzelni, ilyen nincs.
Van egy sor, hogy „Sárbogárdtól átvett pénzeszköz, családsegítés” ?
Tóth József Nagylók község polgármestere: ha ezek után az a feladata, hogy erre a
600 e Ft-ra találjon költséget, meg fogja oldani !
Virág József Hantos község polgármestere: már megoldotta a kérdést a nagylóki önkormányzat, vannak olyan elemek a családsegítésnél pl. 300 e Ft, ami ki is van mutatva.
Dr. Krupa Rozália: a december 18-i megbeszélésnek megfelelően van beállítva ez a
tétel a költségvetésbe.

22
Virág József Hantos község polgármestere: Nagylók megkapta a lehetőséget, hogy
„költségeljen”, Hantos meg nem !
Tóth József Nagylók község polgármestere: a 3.) napirendi pont szöveges előterjesztésére utalva, felolvassa az utolsó előtti bekezdésben leírtakat: „A többi szociális
alapszolgáltatás esetében a társult településekre jutó normatíva nem fedezi a kiadásokat, Nagylók község önkormányzatát 815 e Ft, Hantos község önkormányzatát
826 e Ft fizetési kötelezettség terheli.”
Ez azt jelenti, hogy Nagylók község önkormányzatának 815 e Ft-ot kellett volna befizetnie, ha nem lenne Sárbogárd Város Önkormányzatának az a döntése, hogy nem
kérnek hozzájárulást. Ezzel szemben nem csak ez a 815 e Ft hozzájárulandó pénz
van, hanem 600 e Ft + amit visszakérnének, vagy valamilyen formában jóvá kellene
írni a nagylóki önkormányzat javára.
Virág József Hantos község polgármestere: ezt ki kellene számlázni, de nem fogja
kiszámlázni. Nem azért mert nem akarja, hanem azért, mert nincs mit !
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: ha létezne sem számláznánk ki !
Tóth József Nagylók község polgármestere: mondvacsinált költségeket terveznek be,
azért, hogy azt a plusz 600 e Ft-tal szemben állítsuk be. Akkor a gyermekjólétinek –
dec.18-i megbeszélésen nem a családsegítőnél volt ez a pénz forszírozva, hanem a
gyermekjóléti szolgálatnál, habár ugyanabban a kasszában van, - azt mondjuk, hogy
a gyejós is ugyanazon polgármesteri hivatalnak a termét használja, stb. és még magasabb óraszámban, mint a családsegítős, mert a családsegítő 5 órában, a gyejó
pedig 15 óra/hét. Ha így vesszük akkor az utóbbinál a rezsiköltséget és minden
egyéb költséget meg kellene háromszorozni. Ha tehát 240x3=720 e Ft-ot beállíthatja
a költségvetésbe, akkor már nem is szól semmit.
Virág József Hantos község polgármestere: a 720 e Ft beállítására ennél a napirendnél nincs lehetőség.
Tóth József Nagylók község polgármestere: igen, tudom.
Virág József Hantos község polgármestere: véleménye szerint a 6.) pontot ki lehetne
egészíteni az elhangzottak értelmében a plusz normatívák felhasználásával.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: meg kell fogalmazni a határozati javaslatot.
Már elhangzott: ha nem muszáj, most ne fogalmazzuk meg (6 óra előtt 10 perccel!) A
legközelebbi ülésre el lehet készíteni a plusz normatívák felhasználásával kapcsolatos kiegészítést annak érdekében, hogy ne csak befelé jöjjön a pénz, hanem visszafelé is menjen, ha olyan finanszírozás lesz.
Tóth József Nagylók község polgármestere: ő most nem tudja megfogalmazni a határozati javaslatot. Most még nem lehet tudni, hogy az idei évben sor kerül-e a társulási megállapodás módosítására, ha igen, akkor kezdeményezni fogják az elhangzottakkal történő kiegészítését, - de legkésőbb akkor, amikor már mögöttünk van a gazdasági év és látszik hogyan teljesültek az előirányzatok. Most az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat változatlan elfogadását teszi fel szavazásra.
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Etelvári Zoltán: megkérdezi a Tóth József polgármester úrtól, hogy „mi a bajod az
inkasszóval?” Megérti, hogy harcol a polgármester a forintokért, de viszont a sárbogárdi képviselőtestület is harcol érte, és ha valaki nem tud(na) fizetni, akkor valahogyan be kellene hajtani a pénzünket.
Tóth József Nagylók község polgármestere: rákérdezett a gazdasági vezetőjükre,
hogy volt-e 30 napon túli tartozásuk. Azt a választ kapta, hogy talán az utolsó 155 e
Ft-os tételnél, ami véleményük szerint túlfizetés, de az egyeztetések után kiderült,
hogy ezt az összeget még meg kell fizetniük Sárbogárdnak. „Szegények vagyunk, de
megpróbáljuk a kötelezettségeinket teljesíteni.”
Juhász János Sárbogárd város polgármestere: elhangzott már, hogy kötelező az inkasszós kikötést beépíteni a társulási megállapodásokba. A költségvetési törvény így
rendelkezik.
Tóth József Nagylók község polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat változatlan tartalommal történő elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2008.(I.28.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselő-testület „a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására Sárbogárd Város és Hantos Község önkormányzataival 2007. január 1-től létrehozott Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását
(a továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint módosítja,
mely a Társulási Megállapodás 3. számú módosítása:
A megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 6. Ha a 4. pontban foglalt költségekre az 5. pontban meghatározott normatív és kiegészítő állami támogatás összege nem
elegendő, az azon felüli részt a Fenntartó Önkormányzatok saját költségvetésükből, havonta, az Alapító Önkormányzat számlája alapján, a felmerülés helye szerinti költségbontásban a
tárgyhót követő hó 10-ig teljes egészében megtérítik.
A Fenntartó Önkormányzatok a pénzügyi hozzájárulásuk öszszegét az éves költségvetési rendeleteikben tervezik.
A Fenntartó Önkormányzatokat terhelő pénzügyi hozzájárulások 30 napon túli nem teljesítése esetére felhatalmazzák Sárbogárd Város Önkormányzatát az azonnali beszedési megbízás
– inkasszó – benyújtására.”
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II.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító
Társulási Megállapodás, valamint a 3. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
2008. február 15.

Virág József Hantos község polgármestere: az elhangzottakhoz annyit jegyez még
meg, hogy az volt a cél, hogy erre a feladatra ne tervezzünk se bevételt, se kiadást
és ezzel, hogy a forráshiányunk csökkenjen, elértük. Nem célja, hogy többletet termeljen rajta, nagyon meg lesz elégedve, ha ezeket a feladatokat úgy tudja ellátni,
hogy nem kell hozzá plusz pénz ami a hantosi költségvetést terheli. Mindenképpen
elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2008.(I.28.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat képviselőtestülete a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 6.
pontját az alábbiak szerint módosítja, mely módosítás a társulási megállapodás 3. sz. módosítása:
„6.) Ha a 4. pontban foglalt költségekre az 5. pontban
meghatározott normatív és kiegészítő állami támogatás összege nem elegendő, az azon felüli részt a
Fenntartó Önkormányzatok saját költségvetésükből,
havonta, az Alapító Önkormányzat számlája alapján,
a felmerülés helye szerinti költségbontásban a tárgyhót követő hó 10-ig teljes egészében megtérítik.
A Fenntartó Önkormányzatok a pénzügyi hozzájárulásuk összegét az éves költségvetési rendeleteikben
tervezik.
A Fenntartó Önkormányzatokat terhelő pénzügyi hozzájárulások 30 napon túli nem teljesítése esetére felhatalmazzák Sárbogárd Város Önkormányzatát az
azonnali beszedési megbízás – inkasszó – benyújtására.”
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást írja alá.
Határidő:
Felelős:

2008. február 1.
polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 12 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
31/2008.(I.28.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 6.
pontját az alábbiak szerint módosítja, mely módosítás a társulási megállapodás 3. sz. módosítása:
„6.) Ha a 4. pontban foglalt költségekre az 5. pontban
meghatározott normatív és kiegészítő állami támogatás összege nem elegendő, az azon felüli részt a
Fenntartó Önkormányzatok saját költségvetésükből,
havonta, az Alapító Önkormányzat számlája alapján,
a felmerülés helye szerinti költségbontásban a tárgyhót követő hó 10-ig teljes egészében megtérítik.
A Fenntartó Önkormányzatok a pénzügyi hozzájárulásuk összegét az éves költségvetési rendeleteikben
tervezik.
A Fenntartó Önkormányzatokat terhelő pénzügyi hozzájárulások 30 napon túli nem teljesítése esetére felhatalmazzák Sárbogárd Város Önkormányzatát az
azonnali beszedési megbízás – inkasszó – benyújtására.”
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítást írja alá.
Határidő:
Felelős:

2008. február 1.
polgármester

Az ülésen több napirend nem volt.
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Tóth József Nagylók község polgármestere az összevont képviselőtestületi ülést
bezárta azzal, hogy a nagylóki testület a sárbogárdi képviselőtestülettel tárgyal tovább.
Virág József Hantos Község polgármestere megköszöni a képviselők részvételét, az
ülést 1801 órakor bezárta.
Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek
munkáját, az összevont ülést 1802 órakor bezárta azzal, hogy a sárbogárdi képviselőtestület a nagylóki képviselőtestülettel tárgyal tovább.
A hantosi képviselőtestület tagjai 1803 órakor
elhagyták az üléstermet.
kmft.

(. Juhász János .)

Sárbogárd város polgármestere

(. Dr. Krupa Rozália .)
Sárbogárd város jegyzője

(. Sinka Attila .)
képviselő, jkv. hitelesítő

(. Bódai Gábor .)
képviselő, jkv. hitelesítő

(. Virág József .)
Hantos község polgármestere

(. Gálné Papp Erika .)
Hantos község aljegyzője

(. Gyömörei Barnáné .)
képviselő, jkv. hitelesítő

(. Hangyál Csaba .)
képviselő, jkv. hitelesítő

(. Tóth József .)
Nagylók község polgármestere

(. Sárközyné Dr. Szabó Piroska .)
Nagylók község jegyzője

(. Viniczai Mária .)
képviselő, jkv. hitelesítő

