Jegyzőkönyv
(hangszalagos rögzítéssel)

Készült:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének,
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. február 12-én a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Dísztermében megtartott együttes üléséről.
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Sárbogárd város képviselőtestülete:
Juhász János
Rigó László
Dr. Szabadkai Tamás
Bódai Gábor
Sinka Attila
Nedoba Károly
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Bárfai Antal
Horváth Tibor
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képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
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Hantos község képviselőtestülete:
Virág József
Gyömörei Barnáné
Hangyál Csaba
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsa
Parádi Lászlóné

polgármester
képviselő
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Képviselő
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Nagylók község képviselőtestülete:
Tóth József
Dobai Teréz
Molnár Csaba
Takácsné Erdélyi Mária
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna
Horgosi János

polgármester
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Állandó meghívottak:

Dr. Krupa Rozália Sárbogárd város jegyzője, Gálné Papp
Erika Hantos község jegyzője, Durmicsné Kókai Katalin
gazdálkodási ügyintéző, Harmath Józsefné gazdasági
osztályvezető, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.
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Napirendhez megjelentek:

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 polgármestere a saját képviselőtestülete ülésvezetési feladatát végezze el úgy, mint az
előző alkalmakkor. Az ülést 16:30.órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a sárbogárdi
képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 17 képviselőből 15 fő megjelent.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot Bódai Gábor és Rigó László személyében,
akik jelezték, hogy vállalják a feladatot.
Szavazásra teszi fel Bódai Gábor .jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását.
A képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Ezután
szavazásra teszi fel Rigó László jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A
képviselőtestület a javaslatot 15 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
Sárbogárd város képviselőtestülete 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Virág József Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 6 megjelent. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba és Suhaj
Józsefné képviselőket, akik jelezték, hogy a feladatot vállalják. Szavazásra teszi fel
Hangyál Csaba jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Suhaj
Józsefné jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület a
javaslatot 6 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestületet 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Tóth József Nagylók község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselőből 7 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Takácsné Erdélyi Mária képviselőt, aki jelezte, hogy a feladatot vállalja. Szavazásra teszi fel Takácsné Erdélyi
Mária jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 6 igen 1
tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

3
Nagylók község képviselőtestületet 7 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.

Napirend:
1.

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

2.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

3.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: polgármester

4.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: polgármester

A képviselőtestületek rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.

1.

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

Tóth József Nagylók község polgármestere: a napirend anyagát valamennyi képviselő megkapta, jól kidolgozott, érthetően levezetett számítás. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, kéri a bizottság véleményét.
Horgosi János ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Tóth József polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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12/2009.(II.12.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestület a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
14.571 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás

9.297 e Ft
2.987 e Ft
2.287 e Ft

Intézményi műk. bevétel
Normatíva
Sárbogárd Önk. hozzájár.

22 e Ft
8.003 e Ft
6.546 e Ft

Bevétel:

Virág József Hantos község polgármestere: a mi képviselőtestületi tagjaink is megkapták az előterjesztést, áttanulmányozhatták.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2009.(II.12.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestület a SárbogárdHantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
14.571 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás

9.297 e Ft
2.987 e Ft
2.287 e Ft
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Bevétel:
Intézményi műk. bevétel
Normatíva
Sárbogárd Önk. hozzájár.
Határidő:
Felelős:

22 e Ft
8.003 e Ft
6.546 e Ft

azonnal
Virág József polgármester

Juhász János Sárbogárd város polgármestere: az előterjesztést a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság mai ülésén tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
21/2009.(II.12.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést
megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
14.571 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás

9.297 e Ft
2.987 e Ft
2.287 e Ft

Intézményi műk. bevétel
Normatíva
Sárbogárd Önk. hozzájár.

22 e Ft
8.003 e Ft
6.546 e Ft

Bevétel:

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
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2.

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármester elmondja, hogy a rendeletmódosítást az
egyszeri keresetkiegészités indokolja. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, kéri a
bizottság véleményét.
Horgosi János ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2009.(II.12.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása c.
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
103.432 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás

38.371 e Ft
10.913 e Ft
54.148 e Ft

Saját bevétel
Normatíva
Nagylók Önk. normatív áta.
Sárbogárd Önk. hozzájár.

19.466 e Ft
69.856 e Ft
1.140 e Ft
12.970 e Ft

Bevétel:

Virág József Hantos község polgármestere – mivel a napirendhez hozzászólás nem
volt - szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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A hantosi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11/2009.(II.12.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete a SárbogárdHantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása c. előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
103.432 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás

38.371 e Ft
10.913 e Ft
54.148 e Ft

Saját bevétel
Normatíva
Nagylók Önk. normatív áta.
Sárbogárd Önk. hozzájár.

19.466 e Ft
69.856 e Ft
1.140 e Ft
12.970 e Ft

Bevétel:

Juhász János Sárbogárd város polgármestere kéri a PVVB véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
Juhász János szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
22/2009.(II.12.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása c.
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés módosítását
103.432 e Ft kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
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Kiadás:
Személyi kiadás
Járulék
Dologi kiadás

38.371 e Ft
10.913 e Ft
54.148 e Ft

Saját bevétel
Normatíva
Nagylók Önk. normatív áta.
Sárbogárd Önk. hozzájár.

19.466 e Ft
69.856 e Ft
1.140 e Ft
12.970 e Ft

Bevétel:

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

3.

azonnal
polgármester

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: az előterjesztésből kitűnik, hogy 136 e Ft
a Nagylóki önkormányzat hozzájárulása a feladatellátáshoz a 2009-es évben. Sárbogárd ezt nem vállalja át, mi fogjuk fizetni. Ez egy elviselhető összeg.
Kéri a PB véleményét.
Horgosi János ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a bizottság az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2009.(II.12.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat egységének 2009. évi költségvetését
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13.868 e Ft bevételi és 13.868 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 8.726 e
Ft-tal, a járulékait 2.786 e Ft-tal, a dologi előirányzatot 2.356 e
Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Nagylók Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Sárbogárd Város Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását

501 eFt-ban
136 eFt-ban
3.811 eFt-ban

állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás elfogadott költségvetésének megfelelően a hozzájárulást az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse
be.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
2009. február 15.

Virág József Hantos község polgármestere: Hantoson egy kicsit magasabb összeggel (501 e Ft) kell számolnunk, mivel az alkalmazott személy tapasztaltabb, magasabb fizetési kategóriába tartozik.
A napirendhez más hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2009.(II.12.) számú határozat
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta
a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat egységének 2009. évi költségvetését
13.868 e Ft bevételi és 13.868 e Ft kiadási
előirányzattal elfogadja.
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A kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
- személyi jellegű előirányzat
8.726 e Ft
- járulékait
2.786 e Ft
- a dologi előirányzat
2.356 e Ft.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Nagylók Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Sárbogárd Város Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását

501 eFt-ban
136 eFt-ban
3.811 eFt-ban

állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Hantos
Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Hantos Községi Önkormányzat által a Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi finanszírozásához szükséges 501.000 Ft-ot építse be.
Felelős:
Határidő:

Virág József polgármester
2009. február 15.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere – mivel a napirendhez hozzászólás
nem volt – kéri a PVVB véleményét.
Sinka Attila: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.

A sárbogárdi képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
23/2009.(II.12.) Kth. sz. határozat
A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú
előterjesztést.

11
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat egységének 2009. évi költségvetését
13.868 e Ft bevételi és 13.868 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 8.726 e
Ft-tal, a járulékait 2.786 e Ft-tal, a dologi előirányzatot 2.356 e
Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Nagylók Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Sárbogárd Város Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását

501 eFt-ban
136 eFt-ban
3.811 eFt-ban

állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja Sárbogárd város polgármesterét,
hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd
Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.
Határidő:
Felelős:

4.

2009. február 17.
polgármester

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: polgármester

Tóth József Nagylók község polgármestere: a három település társulási megállapodás aláírásával vállalta a feladat ellátását. Nagylók három témakörben érintett: a családsegítő szolgálattal, a szociális étkeztetéssel és a házi segitségnyújtás terén. Ez az
idei évben 206 e Ft átadandó pénzeszköz jelent számunkra.
A nagylóki PB már a javított (sárbogárdi képviselőtestület tagjainak most kiosztott)
előterjesztést tárgyalta.
A képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
A polgármester kéri a PB véleményét.
Horgosi János ismerteti a PB véleményét, mely szerint a bizottság javított előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek.
A polgármester szavazásra teszi fel a PB javaslatának elfogadását.
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A nagylóki képviselőtestület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2009.(II.12.) számú határozat
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a SárbogárdHantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetését
83.457 e Ft bevételi és 83.457 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 29.516
e Ft-tal, a járulékait 9.165 e Ft-tal, a dologi előirányzatot 44.776
e Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Nagylók Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Sárbogárd Város Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását

343 eFt-ban
206 eFt-ban
5.091 eFt-ban

állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás elfogadott költségvetésének megfelelően a hozzájárulást az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse
be.
Felelős:
Határidő.

Tóth József polgármester
2009. február 15.

Virág József Hantos község polgármestere: településünkön plusz feladatként szerepel az idei költségvetésben a szociális étkeztetés ellátása, amit 22 fővel beindítottunk. Az előterjesztéshez csatolt táblázatból látható, hogy mennyibe kerül. A bekerü-
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lése csökkenni fog, mert a családsegítés nem fog annyiba kerülni, mint amennyi
normatívát kaptunk rá.
Szavazásra teszi fel a módosított előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13/2009.(II.12.) számú határozat
Hantos Község Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a SárbogárdHantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetését
83.457 e Ft bevételi és 83.457 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 29.516
e Ft-tal, a járulékait 9.165 e Ft-tal, a dologi előirányzatot 44.776
e Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Nagylók Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Sárbogárd Város Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását

343 eFt-ban
206 eFt-ban
5.091 eFt-ban

állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Hantos Községi Önkormányzat által a Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi finanszírozásához
szükséges 343.000 Ft-ot építse be.
Felelős:
Határidő:

Virág József polgármester
2009. február 15.
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Juhász János Sárbogárd város polgármestere: valamennyi képviselő megkapta a
javított előterjesztést, ami magasabb bevételt tartalmaz a szociális étkeztetésnél. A
javítás lényege: hogy a szociális étkeztetésnél eddig nem volt beépítve, hogy minden
egyes kiszállított ebéd után 60 Ft-ot téríteni kell, így magasabb lesz a bevétel.
Sinka Attila ismerteti a PVVB javaslatát, mely szerint a bizottsági ülésen kiosztott előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra ajánlják a képviselőtestületnek.
A polgármester szavazásra teszi fel a PVVB javaslatának - az 5.091 e Ft sárbogárdi
hozzájárulás - elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 15 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

24/2009.(II.12.) Kth. sz. határozat
Sárbogárd város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása tárgyú előterjesztést.
A képviselőtestület a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat családsegítő intézményegysége, az Egyesített Szociális Intézmény, mint a SárbogárdHantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetését
83.457 e Ft bevételi és 83.457 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 29.516
e Ft-tal, a járulékait 9.165 e Ft-tal, a dologi előirányzatot 44.776
e Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Nagylók Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását
Sárbogárd Város Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását

343 eFt-ban
206 eFt-ban
5.091 eFt-ban

állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja Sárbogárd város polgármesterét,
hogy az Intézményfenntartó Társulás költségvetését Sárbogárd
Város Önkormányzat költségvetésébe építse be.
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Határidő:
Felelős:

2009. február 17.
polgármester
Az ülésen több napirend nem volt.

Juhász János Sárbogárd város polgármestere megköszöni a képviselőtestületek
munkáját, az ülést 16:54 órakor bezárta azzal, hogy a nagylóki képviselőtestülettel
tárgyal tovább a sárbogárdi képviselőtestület.
A hantosi képviselőtestület tagjai 1654órakor
elhagyták az üléstermet.
kmf.

Juhász János
Sárbogárd város polgármestere

Dr. Krupa Rozália
Sárbogárd város jegyzője

Bódai Gábor
képviselő, jkv. hitelesítő

Rigó László
alpolgármester, jkv. hitelesítő

Virág József
Hantos község polgármestere

Gálné Papp Erika
Hantos község jegyzője

Hangyál Csaba
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

Suhaj Józsefné
hantosi képviselő, jkv. hitelesítő

A jegyzői állás betöltetlensége miatt:

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Durmicsné Kókai Katalin
gazdálkodási ügyintéző

Takácsné Erdélyi Mária
nagylóki képviselő, jkv. hitelesítő

