
  
J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és  
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
2008. november 4-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében megtartott együttes üléséről. 
 

Jelen vannak: Sárbogárd város képviselőtestülete: 
  polgármester 
  alpolgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Juhász János 
Rigó László 
Bódai Gábor 
Sinka Attila 
Nedoba Károly 
Gábris István 
Horváth Tibor 
Schmidt Lóránd 
Szakács Benőné Képviselő (9 fő) 

 
 Hantos község képviselőtestülete:  
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Virág József 
Gyömörei Barnáné 
Suhaj Józsefné 
Zab Zsuzsa 
Parádi Lászlóné Képviselő (5 fő) 

 
 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  képviselő 
  

Tóth József 
Dobai Teréz 
Molnár Csaba 
Takácsné Erdélyi Mária 
Viniczai Mária 
Viniczai Ramóna Képviselő (6 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Gálné Papp 
Erika Hantos község aljegyzője, Sárközyné Dr. Szabó Pi-
roska Nagylók község jegyzője, Boda Krisztina gazdasági 
osztályvezető helyettes, Csomós Györgyné jegyzőkönyv-
vezető. 

 
Napirendhez megje-
lentek: 
 

Horváth Ferencné ÁMK igazgatója, Háriné Németh Ilona 
ÁMK gazdaságvezető.  

 
Média: Sárréti Híd c. laptól Alpek Zoltán. 
 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Az 
együttes képviselőtestületi ülés vezetésére javaslata, hogy mindegyik település pol-
gármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az 
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előző alkalmakkor. Az ülést 1630 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi 
képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 17 képviselőből 9 fő megje-
lent. 
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Rigó László és Szakács Benőné személyé-
ben, akik jelezték, hogy vállalják a feladatot. 
Szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután sza-
vazásra teszi fel Szakács Benőné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. 
A képviselőtestület a javaslatot 9 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
Sárbogárd város képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfo-
gadta. 
 
 
Virág József Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapít-
ja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képvise-
lőből 5 megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsa és Gyömörei 
Barnáné képviselőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra teszi fel 
Zab Zsuzsa jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 
igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Gyömörei 
Barnáné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a 
javaslatot 5 igen (egyhangú)  szavazattal elfogadta.  
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfoga-
dását. A képviselőtestületet 5 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapít-
ja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képvi-
selőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Ramóna képviselőt, 
aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Viniczai Ramóna  jegyző-
könyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodó  
szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
Nagylók község képviselőtestülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfo-
gadta. 
 
N a p i r e n d :   
 

1.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn-
tartó Társulás társulási megállapodásának módosítása. 

 Előadó. jegyző 
 
2.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenn-

tartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása. 
 Előadó: polgármester 
 
3.)  Tájékoztató Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-

tézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetési gazdál-
kodásának III. negyedévi teljesítéséről és az év végéig vár-
ható teljesítésről. 

 Előadó: polgármester 
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4.) A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2009. évi költségvetési koncepciója. 

 Előadó: polgármester 
 
5.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének mó-
dosítása. 

 Előadó: polgármester 
 
6.)  Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-

szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költ-
ségvetési gazdálkodásának III. negyedévi teljesítéséről és 
az év végéig várható teljesítésről. 

 Előadó: polgármester 
 
7.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési koncep-
ciója. 

 Előadó: polgármester 
 

A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
 

 1.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézmény
 fenntartó Társulás társulási megállapodásának módo-
 sítása. 

  Előadó:  jegyző 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere kéri a napirend előadóját, Dr. Krupa Ro-
zália sárbogárdi jegyzőt, hogy a témával kapcsolatban tájékoztassa a képviselőtestü-
leteket. 
 
Dr. Krupa Rozália: írásban a képviselőtestületek megkapták az anyagot, melynek 
lényege, hogy lejár a társulási megállapodás december 31-én. A határozati javaslat 
szerint 2010. december 31-ig hosszabbítanánk meg, addig volna az együttműködés 
a gyermekjóléti intézményfenntartó társulásra. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai részéről nem volt hozzászólás a napirendhez. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

84/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyal-
ta a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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I. 
A Képviselő-testület „a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására Sárbogárd Vá-
ros és Hantos Község önkormányzataival 2007. január 1-től lét-
rehozott Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását 
(a továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, 
mely a Társulási Megállapodás 4. számú módosítása: 
 
A megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1. Sárbogárd Város, Hantos valamint Nagylók Községek Ön-
kormányzatának képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § (1) bekez-
désében szabályozottak szerint, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40. §-aiban 
foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok közös megvalósítá-
sában állapodnak meg 2007. január 1-től, határozott időre 
2010. december 31-ig.” 
 

II. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító 
Társulási Megállapodás, valamint a 4. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásá-
ra.  
 
Felelős:  Tóth József polgármester 
Határidő:  2008. november 30. 

 
 
 
Virág József Hantos község polgármestere – mivel a napirendhez hozzászólásra 
senki nem jelentkezett - szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

78/2008.(XI.04.) számu határozat 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
az 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja, amely a társulási 
megállapodás 4. számú módosítása. 
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„1.)  Sárbogárd Város, Hantos, valamint  Nagylók Községek 
Önkormányzatának képviselőtestületei a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. (1) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társu-
lásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
Tv. 8. §. (1) bekezdésében szabályozottak szerint, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. Tv. 39-40. §-aiban foglalt gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok közös megvalósításában állapod-
nak meg 2007. január 1-től, határozott időre: 2010. de-
cember 31-ig.” 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapo-
dás módosítását írja alá. 
 
Határidő:  2008. november 30. 
Felelős:  Virág József polgármester 

 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere kéri a PVVB elnökének véleményét. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

227/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbo-
gárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
az 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja, amely a társulási 
megállapodás 4. számú módosítása. 
 

„1.)  Sárbogárd Város, Hantos, valamint  Nagylók Községek 
Önkormányzatának képviselőtestületei a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. (1) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társu-
lásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
Tv. 8. §. (1) bekezdésében szabályozottak szerint, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. Tv. 39-40. §-aiban foglalt gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok közös megvalósításában állapod-
nak meg 2007. január 1-től, határozott időre: 2010. de-
cember 31-ig.” 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapo-
dás módosítását írja alá. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a módosított megállapodás felterjeszté-
séről a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalhoz 
gondoskodjon. 
 
Határidő: aláírásra:  2008. november 30. 
  felterjesztésre: 2008. december 15. 
Felelős: polgármester 
  jegyző 

 
 
 

 2.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézmény
 fenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosí-
 tása. 

  Előadó: polgármester 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere elmondja, hogy a napirend anyagát a 
képviselőtestület tagjai megkapták, áttanulmányozhatták. Úgy gondolja, hogy az ab-
ban foglaltakkal egyet lehet érteni. Kéri a PB tagját, tájékoztassa jelenlevőket a bi-
zottság döntéséről.  
 
Viniczai Ramóna: a PB a 2008. évi költségvetés módosítását elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

85/2008.(XI.04.) számu határozat 
 

Nagylók Község Önkormányzat képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést 
megtárgyalta. 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
14.472 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Kiadás - személyi kiadás 9.222 e Ft 
 - járulék 2.963 e Ft 
 - dologi kiadás 2.287 e Ft 

 
Bevétel: Normatíva 7.905 e Ft 
 Sbg. Önkorm. hozzájár. 6.567 e Ft 

 
Határidő:  2008. november 30. 
Felelős:  Tóth József polgármester 
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Virág József Hantos község polgármestere – mivel a napirendhez hozzászólás nem 
volt – szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadá-
sát. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

79/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2008 évi költségvetésének módosítása című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
14.472 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Kiadás - személyi kiadás 9.222 e Ft 
 - járulék 2.963 e Ft 
 - dologi kiadás 2.287 e Ft 

 
Bevétel: Normatíva 7.905 e Ft 
 Sbg. Önkorm. hozzájár. 6.567 e Ft 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás el-
fogadott módosított költségvetésének megfelelő költségvetési 
rendelet módosításának előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Virág József polgármester 
Határidő:  2008. november 30. 

 
 
 
Juhász János Sárbogárd város polgármestere kéri a PVVB elnökét, ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

228/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének 
módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
14.472 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a ki-
emelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Kiadás - személyi kiadás 9.222 e Ft 
 - járulék 2.963 e Ft 
 - dologi kiadás 2.287 e Ft 

 
Bevétel: Normatíva 7.905 e Ft 
 Sbg. Önkorm. hozzájár. 6.567 e Ft 

 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat 
költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  polgármester 

 

 
 
 3.)  Tájékoztató Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjólé-

 ti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetési 
 gazdálkodásának III. negyedévi teljesítéséről és az év 
 végéig várható teljesítésről. 

  Előadó: polgármester 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: a napirend kapcsán a ¾ éves gazdálko-
dásról tárgyal a testület, szintén a Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás vonat-
kozásában. Az előterjesztéshez kapott anyagot áttanulmányozhatták a képviselők. Ő 
elfogadhatónak tartja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Viniczai Ramóna a PB tárgyalta a napirendet és az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Tóth József nagylóki polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
86/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2008 évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
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Adatok eFt-ban 

 
B e v é t e l 

 
Módo-
sított 
előir. 

Teljesí-
tés 
(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

Teljesí-
tés 
(I.1.-

XII.31.) 
Normatíva 7 905 5 873 2.032 7 905 
Sárbogárd Önk.hozzájár 6 545 3 559 1 674 5 233 

Összesen 14 450 9 432 3 706 13 138 
 
 

Adatok eFt-ban 

 
 

K i a d á s  

 
Módo-
sított 
előír. 

Teljesí-
tés 
(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

Teljesí-
tés 
(I.1.-

XII.31.) 
Személyi kiadás 9 222 6 434 2 160 8 594 
Járulék 2 963 1 966 694 2 660 
Dologi kiadás 2 265 1 032 852 1 884 

Összesen 14 450 9 432 3 706 13 138 
 
Határidő:  2008. november 30. 
Felelős:  Tóth József polgármester 

 
 

Virág József Hantos Község polgármestere megállapítja: dicséretes a 45,5 %-os ¾ 
éves dologi felhasználás. Javasolja elfogadásra az előterjesztésben szereplő határo-
zati javaslatot.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Virág József hantosi polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen(egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2008 évi költségvetésének háromnegyed éves beszámolója 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Adatok eFt-ban 

 
B e v é t e l 

 
Módo-
sított 
előír. 

Teljesí-
tés 
(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

Teljesí-
tés 
(I.1.-

XII.31.) 
Normatíva 7 905 5 873 2.032 7 905 
Sárbogárd Önk. hozzá-
járulása 

6 545 3 559 1 674 5 233 

Összesen 14 450 9 432 3 706 13 138 
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Adatok eFt-ban 

 
 

K i a d á s  

 
Módo-
sított 
előir. 

Teljesí-
tés 
(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

Teljesí-
tés 
(I.1.-

XII.31.) 
Személyi kiadás 9 222 6 434 2 160 8 594 
Járulék 2 963 1 966 694 2 660 
Dologi kiadás 2 265 1 032 852 1 884 

Összesen 14 450 9 432 3 706 13 138 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:      Virág József polgármester 
Határidő:    2008. november 30. 
 
 

 
Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a PVVB elnökét ismertesse a bizottság 
javaslatát. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János Sárbogárd polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

229/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költségvetésének 
háromnegyed éves beszámolója című előterjesztést megtár-
gyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 

Adatok eFt-ban 

 
B e v é t e l 

 
Módo-
sított 
előir. 

Teljesí-
tés 
(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

Teljesí-
tés 
(I.1.-

XII.31.) 
Normatíva 7 905 5 873 2.032 7 905 
Sárbogárd Önk. hozzá-
járulása 

6 545 3 559 1 674 5 233 

Összesen 14 450 9 432 3 706 13 138 
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Adatok eFt-ban 

 
 

K i a d á s  

 
Módo-
sított 
előir. 

Teljesí-
tés 
(I.1.-
IX.30.) 

Várha-
tó telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

Teljesí-
tés 
(I.1.-

XII.31.) 
Személyi kiadás 9 222 6 434 2 160 8 594 
Járulék 2 963 1 966 694 2 660 
Dologi kiadás 2 265 1 032 852 1 884 

Összesen 14 450 9 432 3 706 13 138 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás há-
romnegyed éves beszámolóját a Sárbogárd Város Önkormány-
zat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

 
 

 
4.) A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-

fenntartó Társulás 2009. évi költségvetési koncepciója. 
 Előadó: polgármester 

 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: ennél a napirendi pontnál tájékoztatja 
jelenlevőket, hogy az előterjesztett anyaghoz és az ahhoz kapcsolódó határozati ja-
vaslathoz képest módosító javaslata van. A nagylóki képviselőtestület Pénzügyi Bi-
zottsága tegnap már ez szerint tárgyalta a napirendet és hozta meg döntését.  
Hangsúlyozza: a nagylóki képviselőtestület tagjaihoz eljuttatott határozati javaslatok 
ezeket a módosításokat már tartalmazzák, így ők most a módosításokkal kiegészített 
határozati javaslatot fogják elfogadni. 
 
A kiegészítés lényege, hogy a nagylóki feladatellátásnál a bevétel és kiadás közötti 
különbözet kerüljön a dologi kiadásra betervezésre. Ennyiben különbözik a két hatá-
rozati javaslat. Nagylókon a gyermekjóléti szolgálatot ellátó szakember a Nagylóki 
Polgármesteri Hivatalban végzi a feladatát, heti 15 munkaórában, a családsegítő pe-
dig heti 5 órát használja a hivatal helyiségét. A családsegítőnél 250 e Ft dologi ki-
adás lett betervezve. Ha arányaiban nézzük az eltöltött órák számát, akkor 750 e Ft-
ot lehetne tervezni a Gyejó-nál. Az előterjesztés elkészítésének időpontjában rendel-
kezésre álló számadatok szerint 162 e Ft-tal több a bevétel ezen a feladatellátáson, 
mint a tervezett kiadás. Azt kéri, hogy ezen 162 e Ft erejéig kerüljön dologi kiadás 
betervezésre a koncepcióba.  
Megjegyzi: ezzel a vélhető bevétel mértékéig terjeszkedtünk a költségvetésünkben. 
Az október 18-án beterjesztett költségvetési tervezet alapján számoltak, de azóta 
van egy november 2-i beterjesztés is, de ezt nem lehetett figyelembevenni ennél az 
anyagnál. 
A nagylóki Pénzügyi Bizottság ez szerint hozta meg tegnap a döntését. 
 
Viniczai Ramóna PB tag: a Polgármester úr által elmondottak szerint javasolja a ha-
tározat meghozatalát. 
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Virág József Hantos község polgármestere: az elhangzott kiegészítéssel a határozat 
szövege megváltozik, a táblázat is, de a fő számok nem – értelmezése szerint. 
 
Dr. Krupa Rozália: a határozati javaslatban nincs táblázat, csak szöveg.  
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: a képviselők előtt levő határozati javas-
lat kibővül a dologi kiadásoknál azzal a mondattal, hogy  „a nagylóki feladatellátásra a 
bevétel és a kiadás közötti különbözet kerüljön a dologi kiadásra betervezésre”. Azért nem 
írtak számszerű adatokat, mert a bevételek és kiadások változhatnak, ami maga után 
vonja a különbözet változását is. 
 
Virág József Hantos község polgármestere: a hantosi képviselők nem kaptak ebből a 
kiegészítésből. A hantosi képviselőtestület határozatát is ki kell egészíteni az elhang-
zott mondattal? 
 
Dr. Krupa Rozália: igen.  
A koncepciónál a tervezés további szakaszaira és a további feladatokra határoz meg 
lépéseket a képviselőtestület. A nagylóki javaslatot úgy kell értelmezni, hogy a 2008. 
évi költségvetésben nem szereplő plusz tételként a nagylóki feladat-ellátási helyre a 
helyiséghasználat költségei tervezésre kerüljenek, olyan mértékben, ami a bevétel és 
a kiadás különbözete.  
 
Tóth József Nagylók község polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat elfogadását az előbb elhangzott kiegészítés – dologi ki-
adásoknál harmadik tétel: „nagylóki feladatellátásra a bevétel és a kiadás közötti kü-
lönbözet kerüljön a dologi kiadásra betervezésre” beépitésével. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

87/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2009. évi költségvetési koncepció című előterjesztést megtár-
gyalta 
 
2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban 
határozza meg.  
 
Személyi kiadások: 
- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt, 
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
- jutalmazás nem tervezhető, 
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-
vezhető 
 
Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 
tervezhető. 
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- nagylóki feladatellátásra a bevétel és a kiadás közötti külön-
bözet kerüljön a dologi kiadásra betervezésre. 

  
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.  
 
Határidő:  2008. november 30. 
Felelős:  Tóth József polgármester 

 
 
Virág József Hantos község polgármestere megjegyzi: az elhangzott kiegészítés a 
hantosi társulás elszámolását nem érinti.  
Szavazásra teszi fel a nagylóki képviselőtestület által elfogadott – kiegészített -  hatá-
rozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

81/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2009. évi költségvetési koncepció című előterjesztést megtár-
gyalta, az Intézményfenntartó Társulás 2009. évi koncepcióját 
elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban 
határozza meg.  
 
Személyi kiadások: 
- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt, 
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
- jutalmazás nem tervezhető, 
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-
vezhető 
 
Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 
tervezhető. 

- nagylóki feladatellátásra a bevétel és a kiadás közötti külön-
bözet kerüljön a dologi kiadásra betervezésre. 

 
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.  
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:      Virág József polgármester 
Határidő:    2008. november 30. 
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Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a PVVB véleményét az írásban kiküldött 
határozati javaslat vonatkozásában. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Juhász János: a bizottsági ülés időpontjában még nem lehetett tudni, hogy lesz ki-
egészítés a határozati javaslathoz.  
Szavazásra teszi fel az előző két képviselőtestület által elfogadott kiegészített hatá-
rozati javaslat elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

230/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési kon-
cepció című előterjesztést megtárgyalta 
 
2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban 
határozza meg.  
 
Személyi kiadások: 
- bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépések miatt, 
- a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
- jutalmazás nem tervezhető, 
- az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-
vezhető 
 
Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 
tervezhető. 

-  a koncepcióban a nagylóki feladatellátási helyre a normatívá-
nak megfelelő kiadás kerüljön tervezésre, a helyiség haszná-
lat közüzemi díjait figyelembe véve.  

 
A gyermekek átmeneti gondozásához a feltételeket meg kell te-
remteni. 
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel.  
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
2009. évi költségvetési koncepcióját Sárbogárd Város Önkor-
mányzat koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően épít-
se be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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5.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-
tézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének mó-
dosítása. 

 Előadó: polgármester 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: az írásos előterjesztésben foglaltakat 
vették figyelembe a képviselők, azzal egyet értettek a bizottsági ülésen. 
 
Viniczai Ramóna: a PB elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek az előterjesztés-
ben szereplő határozati javaslatot. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Tóth József nagylóki polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

88/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című elő-
terjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
102.960 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a 
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás   

- személyi kiadás 38.014 e Ft 
- járulék 10.798 e Ft 

 
 

- dologi kiadás 54.148 e Ft 
 

Bevétel   
Saját bevétel 19.466 e Ft 
Normatíva 69.384 e Ft 
Nagylók Önk.normatíva áta. 1.140 e Ft 

 

Sbg. Önkorm. hozzájár. 12.970 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás el-
fogadott módosított költségvetésének megfelelő költségvetési 
rendelet módosításának előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tóth  József polgármester 
Határidő:              2008. november 30. 

 
 
 
Virág József Hantos község polgármestere: az előterjesztés tartalmazza a módosítás 
okait.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
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Virág József hantosi polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta:   

82/2008.(XI.04.) számú határozat 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2008 évi költségvetésének módosítása című elő-
terjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
102.960 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a 
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás   

- személyi kiadás 38.014 e Ft 
- járulék 10.798 e Ft 

 
 

- dologi kiadás 54.148 e Ft 
 

Bevétel   
Saját bevétel 19.466 e Ft 
Normatíva 69.384 e Ft 
Nagylók Önk.normatíva áta. 1.140 e Ft 

 

Sbg. Önkorm. hozzájár. 12.970 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás el-
fogadott módosított költségvetésének megfelelő költségvetési 
rendelet módosításának előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Virág József polgármester 
Határidő:              2008. november 30. 

 
 
Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a PVVB javaslatának ismertetését. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Juhász János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő hatá-
rozati javaslat elfogadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

 
231/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költ-
ségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását 
102.960 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a 
kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kiadás   

- személyi kiadás 38.014 e Ft 
- járulék 10.798 e Ft 

 
 

- dologi kiadás 54.148 e Ft 
 

Bevétel   
Saját bevétel 19.466 e Ft 
Normatíva 69.384 e Ft 
Nagylók Önk.normatíva áta. 1.140 e Ft 

 

Sbg. Önkorm. hozzájár. 12.970 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
módosított költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat 
költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  polgármester 

 
 
 

 
6.)  Tájékoztató a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-

szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költ-
ségvetési gazdálkodásának III. negyedévi teljesítéséről és 
az év végéig várható teljesítésről. 

 Előadó: polgármester 
 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztés tartalmából kitűnik, hogy 
mintegy 24 millió forint a prognosztizált megtakarítás a ¾ éves teljesítés alapján. A 
határozati javaslattal véleménye szerint egyet lehet érteni. Kéri a PB véleményét. 
 
Viniczai Ramóna: a nagylóki PB elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek az előter-
jesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 

 
 
89/2008.(XI.04.) számú határozat 

 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves 
beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
Adatok eFt-ban 

 
 

Bevétel 

Módosí-
tott  
elő-

irányzat 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várható 
telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

 
Teljesí-
tés (I.1.-
XII.31.) 

Saját bevétel 19.466 14 860 1 817 16 677 
Normatíva 70.524 42 974 19 332 62 306 
Önkorm.hozzájár. 12.970    

Összesen 102 960 57 834 21 149 78 983 
 

Adatok eFt-ban 
 
 

Kiadás 

Módosí-
tott  
elő-

irányzat 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várható 
telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

 
Teljesí-
tés (I.1.-
XII.31.) 

Személyi kiadás 38 014 20 265 8 094 28 359 
Járulék 10 798 6 569 2 615 9 184 
Dologi kiadás 54 148 31 000 10 440 41 440 

Összesen 102 960 57 834 21 149 78 983 
 

Felelős:             Tóth József polgármester 
Határidő.           2008. november 30. 

 
 
Virág József Hantos község polgármestere veszi át az ülés vezetését – mivel a napi-
rendhez hozzászólás nem volt - szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

83/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2008 évi költségvetésének háromnegyed éves 
beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Adatok eFt-ban 
 
 

Bevétel 

Módosí-
tott  
elő-

irányzat 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várható 
telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

 
Teljesí-
tés (I.1.-
XII.31.) 

Saját bevétel 19.466 14 860 1 817 16 677 
Normatíva 70.524 42 974 19 332 62 306 
Önkorm.hozzájár. 12.970    

Összesen 102 960 57 834 21 149 78 983 
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Adatok eFt-ban 

 
 

Kiadás 

Módosí-
tott  
elő-

irányzat 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várható 
telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

 
Teljesí-
tés (I.1.-
XII.31.) 

Személyi kiadás 38 014 20 265 8 094 28 359 
Járulék 10 798 6 569 2 615 9 184 
Dologi kiadás 54 148 31 000 10 440 41 440 

Összesen 102 960 57 834 21 149 78 983 
 

 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:             Virág József polgármester 
Határidő.           2008. november 30. 
 
 
 
 

Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a napirenddel kapcsolatban a PVVB 
javaslatát. 
 
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

 
232/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008 évi költ-
ségvetésének háromnegyed éves beszámolója című előterjesz-
tést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2008. évi 
költségvetésének háromnegyed éves beszámolóját az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

Adatok eFt-ban 
 
 

Bevétel 

Módosí-
tott  
elő-

irányzat 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várható 
telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

 
Teljesí-
tés (I.1.-
XII.31.) 

Saját bevétel 19.466 14 860 1 817 16 677 
Normatíva 70.524 42 974 19 332 62 306 
Önkorm.hozzájár. 12.970    

Összesen 102 960 57 834 21 149 78 983 
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Adatok eFt-ban 
 
 

Kiadás 

Módosí-
tott  
elő-

irányzat 

 
Teljesí-
tés(I.1.-
IX.30.) 

Várható 
telj. 
(X.1.-
XII.31.) 

 
Teljesí-
tés (I.1.-
XII.31.) 

Személyi kiadás 38 014 20 265 8 094 28 359 
Járulék 10 798 6 569 2 615 9 184 
Dologi kiadás 54 148 31 000 10 440 41 440 

Összesen 102 960 57 834 21 149 78 983 
 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás há-
romnegyed éves beszámolóját a Sárbogárd Város Önkormány-
zat beszámolójába a jelen határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
 
7.)  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési koncep-
ciója. 

 Előadó: polgármester 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere: a képviselőknek megküldött írásos elő-
terjesztéshez képest módosító javaslata van, amit már a nagylóki PB meg is tárgyalt. 
A módosítás lényege: a határozati javaslat, személyi kiadásoknál felsoroltakat egy 
újabb franciabekezdéssel kiegészíteni azzal, hogy „a nagylóki gondozó szolgálatot ellátó 
személy munkaideje a 2008. évi szinten tervezhető”. 
 
Viniczai Ramóna: a PB a módosított határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a kép-
viselőtestületnek. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását az elhangzott kiegészítés beépítésével. 
 
A nagylóki képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

90/2008.(XI.04.) számú határozat 
 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2009 évi költségvetési koncepciója című előter-
jesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület az Intézményfenntartó Társulás 2009. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Személyi kiadások: 
-  bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépesek miatt, 
-  a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
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-  jutalmazás nem tervezhető, 
-  az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-
vezhető 

- a nagylóki gondozó szolgálatot ellátó személy munkaideje a 
2008. évi szinten tervezhető. 

 
Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 
tervezhető 

 
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel. 
 
Felelős:             Tóth József polgármester 
Határidő.           2008. november 30. 
 

 
 

Virág József Hantos község polgármestere szavazásra teszi fel az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot - a nagylóki képviselőtestület által elfogadott módosítás 
beépítésével: 
 
A hantosi képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hoz-
ta: 
 

84/2008.(XI.04.) számú határozat 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd 
– Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2009 évi költségvetési koncepciója című előter-
jesztést megtárgyalta, az Intézményfenntartó Társulás 2009. 
évi koncepcióját elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz mel-
lékelve. 
 
A 2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban 
határozza meg: 
 
A bevételeknél a térítési díjat 2009. szeptember 1-től 4 %-os 
emeléssel kell számolni. Törekedni kell a térítési díjak határidő-
re való beszedésére, a hátralékok behajtására.  
 
Személyi kiadások: 
-  bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépesek miatt, 
-  a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
-  jutalmazás nem tervezhető, 
-  az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-
vezhető 

- a nagylóki gondozó szolgálatot ellátó személy munkaideje a 
2008. évi szinten tervezhető. 
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Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 
tervezhető 

 
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:           Virág József polgármester 
Határidő:         2008. november 30. 
 

 
 
Juhász János Sárbogárd polgármestere kéri a PVVB javaslatának ismertetését. 
 
Sinka Attila: a bizottsági ülés időpontjában nem volt ismeretes a nagylóki polgármes-
ter által  most ismertetett módosítás. A bizottság a kiküldött előterjesztést tudta meg-
tárgyalni, melynek határozati javaslatát 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadásra 
ajánlotta a képviselőtestületnek. 
 
Szakács Benőné tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az ESZI-nél a közel-
múltban átfogó vizsgálat volt, amelyben a MÁK az idei évben a sárbogárdi alapellá-
tást tűzte ki célul, ahol meghatározták a feladatmutatókat. „Kőkeményen” behajtják 
rajtunk azt, hogy maximum 5 főt láthat el egy gondozónó 8 órás műszakban, amibe 
nem tartozik bele az étel kiszállítása.  
A következő évben az elszámoláskor, ill. ellenőrzéskor fog ez gondot jelenteni, most 
még nem, mert nem került átvilágításra a feladatellátás. 

 
Tóth József nagylóki polgármester az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy azok-
ból az információkból, amelyek hozzájuk eljutottak, nem tudták kikövetkeztetni ezt a 
problémát. Mindössze két szám összehasonlítására volt lehetőségük, ezért javasol-
ták, hogy a 2008. szinten kerüljön tervezésre a nagylóki gondozó szolgálatot ellátó 
személy munkaideje. 
 
Szakács Benőné: felhívták a figyelmét, hogy 2006. óta hatályos a szakmai törvény, a  
1/2000-es és abban írták le ezt a mondatot és vastagon aláhúzták az ellenőrök.   
 
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elfogadását, a nagylóki és hantosi képviselőtestületek által már elfogadott módosítás 
figyelembevételével. 
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

233/2008.(XI.04.) Kth. sz. határozat 
 
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009 évi költ-
ségvetési koncepciója című előterjesztést megtárgyalta. 
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A képviselőtestület az intézményfenntartó társulás 2009. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
2009. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban 
határozza meg.  
 
A bevételeknél a térítési díjat 2009. szeptember 1-től 4 %-os 
emeléssel kell számolni. Törekedni kell a térítési díjbeszedések 
határidőre való beszedésére, a hátralékok behajtására.  
 
Személyi kiadások: 
-  bérfejlesztés nem tervezhető, csak a soros lépesek miatt, 
-  a jubileumi jutalomra lehet előirányzat, 
-  jutalmazás nem tervezhető, 
-  az étkezési utalványok egységesen 6.000 Ft/hó/főben ter-
vezhető 

- a nagylóki házi gondozáson foglalkoztatott személy 2009. évi 
foglalkoztatására a 2008. évi óraszámban kerüljön tervezésre 
személyi előirányzat. 

 
Dologi kiadások: 
-  villamos energia 2008. évi szinten tervezhető 
-  üzemanyag és egyéb dologi kiadásokra 2,5 %-os emelkedés 
tervezhető 

 
A várhatóan tovább fokozódó gazdasági nehézségek hatása 
miatt az eddigieknél még szigorúbb gazdálkodásra van szük-
ség. A jelentős bizonytalanság nagyobb tartalékolást igényel. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 
költségvetési koncepcióját a Sárbogárd Város Önkormányzat 
költségvetési koncepciójába a jelen határozatnak megfelelően 
építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
Virág József Hantos község polgármestere a 2009. évi tervezéshez kapcsolódóan 
elmondja még a következő gondolatokat: 
 
A két társulás jövő évi várható bevételei vonatkozásában a 2008. október 18-án be-
terjesztett költségvetési törvényjavaslat módosítása alapján úgy tűnik, hogy az nem 
tartalmaz súlyos csökkentéseket. A gyermekjóléti szolgálatnál egyáltalán nincs nor-
matíva elvonás, az ESZI esetében egyes esetekben szerepel csak alap-, vagy ki-
egészítő normatíva elvonás. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a koncepció „átültet-
hető” lesz a jövő évi költségvetési rendeletbe. 
 
Összességében úgy ítéli meg, hogy az eddigi együttműködés a nagylóki, ill. sárbo-
gárdi képviselőtestülettel beváltotta a hozzá fűzött reményeket.  
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Megköszöni a hantosi képviselőtestület tagjainak megjelenését, az ülést bezárja. 
 
Tóth József nagylóki polgármester megköszöni a nagylóki képviselők megjelenését, 
az ülést bezárja azzal, hogy pár perc szünet után a nagylóki képviselőtestület újabb 
ülésen tárgyal a sárbogárdi képviselőtestülettel. 
 
Juhász János sárbogárdi polgármester megköszöni a képviselők megjelenését az 
ülést bezárja azzal, hogy a nagylóki képviselőtestülettel újabb ülésen tárgyal a sár-
bogárdi testület. 

A hantosi képviselőtestület tagjai 1720 elhagyták az üléstermet. 
 
 

kmf. 
 
 
(: Juhász János :)     (: Dr. Krupa Rozália :) 
   Sárbogárd város polgármestere     Sárbogárd város jegyzője 
 
 
(: Rigó László :)     (: Szakács Benőné :) 
   sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő     sárbogárdi képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
(: Virág József :)     (: Gálné Papp Erika :) 
   Hantos község polgármestere      Hantos község aljegyzője 
 
 
(: Gyömörei Banáné :)    (: Zab Zsuzsa :) 
   hantosi képviselő, jkv. hitelesítő     hantosi képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
(: Tóth József :)     (: Sárközyné Dr. Szabó Piroska :) 
   Nagylók község polgármestere      Nagylók község jegyzője 
 
 
       (: Viniczai Ramóna :) 
          nagylóki képviselő, jkv. hitelesítő 

 
  
 


