
  
 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

(hangszalagos rögzítéssel) 
 

Készült: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Köz-
ségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 23-án 
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott 
együttes üléséről. 
 

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

Dr. Sükösd Tamás 
Novák Kovács Zsolt 
Érsek Enikő 
Nagy Tibor  
Tóth Béla 
Erős Ferenc 
Etelvári Zoltán 
Macsim András 

képviselő  
képviselő (8 fő)    

 Hantos község képviselőtestülete:  
  polgármester 
  képviselő 
  képviselő (3 fő) 
  

Fischer József 
Fischerné Koncz Katalin  
Suhaj Józsefné 
Koncz Tímea külsős alpolgármester 

 Nagylók község képviselőtestülete: 
  polgármester 
  képviselő 
  

Tóth József 
Arany Zsolt 
Viniczai Mária 
Horgosi János 

képviselő 
képviselő (4 fő) 

 
Állandó meghívottak: 
 

Demeterné Dr. Venicz Anita Sárbogárd város jegyzője, Szenci 
György Sárbogárd város aljegyzője, Gálné Papp Erika Nagylók-
Hantos körjegyzője, Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető,  
Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető. 

 
Napirendhez megje-
lent: 
 

Dr. Horváthné Lang Erika ESZI, Tóth Anna Központi Általános Is-
kola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.  

 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere  köszönti a megjelenteket. Megállapít-
ja, hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az ülés-
teremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesí-
tőnek felkéri és javasolja Tóth Béla és Etelvári Zoltán képviselőket. Szavazásra teszi fel Tóth 
Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhan-
gú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hite-
lesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javas-
latot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását azzal a kiegészí-
téssel, hogy javasolja napirendre felvenni azt a két témát – alapító okiratok felülvizsgálata, 
valamint az ESZI vezetői álláshely betöltésére pályázat kiírása - amelyekről a sárbogárdi 
képviselőtestület a 2011. augusztus 26-i rendkívüli ülésén dönt, de ezt megelőzően a hantosi 



 2 

és nagylóki képviselőtestületnek véleményezni kell. Ezért javasolja a mai ülés napirendjének 
bővítését a következők szerint:  
5.) Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírandó pá-
lyázati felhívás véleményezése,  
6.) Alapító okiratok felülvizsgálatának véleményezése. (A Nagylóki Képviselőtestület vonat-
kozásában a Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, ESZI, 
Szélessávú Közmű, ÁMK alapító okirata felülvizsgálatának véleményezése, a hantosi képvi-
selőtestület vonatkozásában is ugyanezen intézmények, az ÁMK kivételével.) 
 
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a bővített napirendet elfogadta. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
190/2011.(VIII.23.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. augusz-
tus 23-i Sárbogárd-Hantos-Nagylók együttes ülés napirendjét  – a 
nagylóki és hantosi képviselőtestületekre vonatkozóan - az alábbi té-
mák megtárgyalásával  
 
5.)  Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának 

betöltésére kiírandó pályázati felhívás véleményezése.  
6.)  Alapító okiratok felülvizsgálatának véleményezése. (A Nagylóki 

Képviselőtestület vonatkozásában a Központi Ált. Iskola, Óvo-
da, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, ESZI, Szélessávú 
Közmű, ÁMK alapító okirata felülvizsgálatának véleményezése, 
a hantosi képviselőtestület vonatkozásában is ugyanezen in-
tézmények, az ÁMK kivételével.) 

 
kibővíti.  
 
 

Átadja a szót a nagylóki polgármesternek. 
 
Tóth József Nagylók község polgármestere  tisztelettel köszönti az együttes ülésen megje-
lenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 4 képviselő 
jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Viniczai Mária képviselőt. Szavazásra teszi fel 
a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 3 igen 1 tartózkodó 
szavazattal a javaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok bővítését a sárbogárdi Pol-
gármester úr által javasolt – határozatba foglalt -  két téma tárgyalásával. A képviselőtestület 
4 igen (egyhangú) szavazattal a módosított  napirendet elfogadta. 

 
Átadja a szót a hantosi polgármesternek. 

 
Fischer József Hantos község polgármestere  üdvözli az együttes ülés résztvevőit. Megál-
lapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő jelen van. Jegyző-
könyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv 
hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal a ja-
vaslatot elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok bővítését a sárbogárdi Pol-
gármester úr által javasolt – határozatba foglalt -  két téma tárgyalásával. A képviselőtestület 
3 igen (egyhangú) szavazattal a módosított  napirendet elfogadta. 

 
Visszaadja a szót a sárbogárdi polgármesternek. 
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N a p i r e n d :   
 

1.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntar-
tó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előadó: polgármester 
 
2.) Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intéz-

ményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása 
 Előadó: polgármester 
 
3.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntar-

tó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolója 
 Előadó: polgármester 
 
4.) Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-

tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves 
beszámolója 

 Előadó: polgármester 
 
Hantos és Nagylók képviselőtestületeinek: 
5.)  Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának 

betöltésére kiírandó pályázati felhívás véleményezése.  
 Előadó: polgármester 
 
6.)  Alapító okiratok felülvizsgálatának véleményezése. (A Nagylóki 

Képviselőtestület vonatkozásában a Központi Ált. Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, ESZI, Szélessávú 
Közmű, ÁMK alapító okirata felülvizsgálatának véleményezése, 
a hantosi képviselőtestület vonatkozásában is ugyanezen intéz-
mények, az ÁMK kivételével.) 

 Előadó: polgármester 
 

 
A három képviselőtestület 

rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
 

 
 

 1.)  Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti In tézmény-
  fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének mód osí-
  tása 

   Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: a Társulás 2011. évi költségvetésének 
módositását az indokolja, hogy az Oktatási- Közművelődési és Sportbizottságtól a nyári tá-
borozáshoz kaptak támogatást, ill. a bérkompenzáció, valamint a gyermekétkeztetési támo-
gatás. A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Tóth Béla elmondja, hogy az ülést megelőzően tárgyalta a témát a PVVB és 4 igen (egyhan-
gú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a képviselő-
testületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
A napirendhez a sárbogárdi képviselők nem szóltak hozzá. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 
elogadását. 
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A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
191/2011.(VIII.23.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.616 e Ft 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
- személyi kiadás 7.988 e Ft 
- járulék 2.089 e Ft 
- dologi kiadás 5.439 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

- felhalmozási kiadás 100 e Ft 
 

Támogatás 15.616 e Ft 
- normatíva 8.632 e Ft 
- Sbg Önk. hozzájár. 6.051 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 321 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

- Hantos Önk. hozzájár. 612 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosí-
tott költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe 
az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be. 
Határidő:  azonnal 
Felelős polgármester 
 
 
 

Tóth József Nagylók község polgármestere: a nagylóki képviselőtestület is hasonló módon 
tárgyalja a napirend anyagát. A felsorolt módosításokból Nagylókot talán a bérkompenzáció 
érinti, az átadandó pénzösszeget viszont nem. Javasolja a nagylóki képviselőtestületnek a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

119/2011.(VIII.23.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-

sulás 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
A képviselőtestület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása” 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.616 e Ft 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg: 
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- személyi kiadás 7.988 e Ft 
- járulék 2.089 e Ft 
- dologi kiadás 5.439 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

- felhalmozási kiadás 100 e Ft 
 

Támogatás 15.616 e Ft 
- normatíva 8.632 e Ft 
- Sbg Önk. hozzájár. 6.051 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 321 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

- Hantos Önk. hozzájár. 612 e Ft 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Tóth József polgármester 
 
 
 

Fischer József Hantos község polgármestere: a napirendhez nem kíván hozzászólni. Válto-
zatlan formában javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztésben szereplő határozati ja-
vaslat elfogadásra. 
 
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-
dását. 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
81/2011.(VIII.23.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2011. évi költségvetésének módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sárbogárd- 
Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. 
évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.616 e Ft 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
- személyi kiadás 7.988 e Ft 
- járulék 2.089 e Ft 
- dologi kiadás 5.439 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

- felhalmozási kiadás 100 e Ft 
 

Támogatás 15.616 e Ft 
- normatíva 8.632 e Ft 
- Sbg Önk. hozzájár. 6.051 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 321 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

- Hantos Önk. hozzájár. 612 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős Fischer József polgármester 

 
 
 

 2.)  Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapsz olgálta-
  tási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költsé gve-
  tésének módosítása 

   Előadó: polgármester 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: írásban valamennyi képviselő megkapta a napirend anyagát. Látható, 
hogy a Családsegítő Szolgálatnál a saját bevétel – továbbszámlázás miatt – növekedett, ill. a 
korábban közösen meghatározott irányelveknek megfelelően az ESZI intézményvezető, a 
vezető gondozónő bére, járuléka és az adminisztrációs költségek felosztása a munkaidő rá-
fordítás arányában történt meg. Véleménye szerint ez a felosztás mindhárom testületnek el-
fogadható, igazságos megoldás.  
A napirenddel kapcsolatban kéri a PVVB véleményének ismertetését. 
 
Tóth Béla: a PVVB  4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-
gadását. 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

192/2011.(VIII.23.) Kth. sz. határozata 
 

A képviselőtestület a „Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
módosítása” című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 102.944 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
- személyi kiadás 33.143 e Ft 
- járulék 8.534 e Ft 
- dologi kiadás 61.187 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

- felhalmozási kiadás 80 e Ft 
 

Saját bevétel 30.870 e Ft 
Támogatás 72.074 e Ft 
- normatíva 43.338 e Ft 
- Hantos Önk. hozzájár. 392 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 471 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

- Sbg. Önk. hozzájár. 27.873 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosí-
tott költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe 
az 1. számú mellékletnek megfelelően építse be. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős polgármester 

 
 
 
Tóth József: a sárbogárdi Polgármester úr által elmondottakhoz csak annyit tenne hozzá, 
hogy valóban a korábban meghatározottak szerint kerültek felosztásra a közös költségek. 
Kéri a képviselőtestületi tagok véleményét. 
 
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá. 
 
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
120/2011. (VIII.23.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2011. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 102.944 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
- személyi kiadás 33.143 e Ft 
- járulék 8.534 e Ft 
- dologi kiadás 61.187 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

- felhalmozási kiadás 80 e Ft 
 

Saját bevétel 30.870 e Ft 
Támogatás 72.074 e Ft 
- normatíva 43.338 e Ft 
- Hantos Önk. hozzájár. 392 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 471 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

- Sbg. Önk. hozzájár. 27.873 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Tóth József polgármester 

 
 
 
Fischer József: kéri a hantosi képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztésben szereplő ha-
tározati javaslatot fogadják el. Megjegyzi: ahogyan már a két társtelepülés polgármesterei 
nyilatkoztak, a korábbi megállapodásunkhoz híven elfogadjuk a közös költségeket és annak 
viselését – órára lebontva - vállaljuk. 
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Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

82/2011. (VIII,.23.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sárbogárd – 
Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2011. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 102.944 eFt 
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt előirányzato-
kat az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
- személyi kiadás 33.143 e Ft 
- járulék 8.534 e Ft 
- dologi kiadás 61.187 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

- felhalmozási kiadás 80 e Ft 
 

Saját bevétel 30.870 e Ft 
Támogatás 72.074 e Ft 
- normatíva 43.338 e Ft 
- Hantos Önk. hozzájár. 392 e Ft 
- Nagylók Önk. hozzájár. 471 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

- Sbg. Önk. hozzájár. 27.873 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős Fischer József polgármester 

 
 

 
 3.)  Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Int éz- 

  ményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének   
  I. féléves beszámolója 

   Előadó: polgármester 
 
Dr. Sükösd Tamás: a napirend kapcsán elmondja, hogy a polgármester kollégák előtt ismert 
azt a tény - mivel a hantosi és a nagylóki polgármester is részt vesz a kistérségi tanács ülé-
sein – hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a kiegészítő normatíva 2 havi részle-
tét utalta csak át, emiatt Sárbogárdnak magasabb összeggel kellett a feladathoz hozzájárul-
nia. Megjegyzi: reméli, hogy lassan készen lesz a Kistérségi Társulás a „Háló” szociális be-
ruházással és eljutunk odáig, hogy azzal tudunk foglalkozni amivel kell. A helyzet egy kicsit 
javult, mert a „Háló”-ban most lesz egy nagyobb kifizetés, aminek a héten meg kellett volna 
érkeznie, de sajnos még nem érkezett meg a támogatást nyújtó szervezettől. A kistérségi iro-
davezető ígéretet tett arra, hogy szeptember elején – legalább a júniusig esedékes - pénze-
ket átutalják. Pillanatnyilag kb. 9 millió forintos tartozása van a Kistérségi Társulásnak a Sár-
bogárdi Önkormányzattal szemben.   
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
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Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati ja-
vaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.  
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfo-
gadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
193/2011.(VIII.23.) Kth. sz. határozata 

 
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves be-
számolója” című előterjesztést megtárgyalta 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költség-
vetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

  Előirány-
zat 

Telje- 
sítés 

Támogatás   
- Normatíva 7.739 e Ft 3.324 e Ft 
- Sbg. Önk. hjár. 5.163 e Ft 4.359 e Ft 
- Nagylók Önk. hjár. 321 e Ft 161 e Ft 
- Hantos Önk. hjár. 612 e Ft 306 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

Ö s s z e s e n  13.835 e Ft 8.150 e Ft 
 

Személyi juttatás 7.940 e Ft 4.143 e Ft 
Járulék 2.076 e Ft 1.038 e Ft 
Dologi kiadás 3.719 e Ft 2.969 e Ft 
Felhalmozási kiadás 100 e Ft  

 
K

ia
dá

s 

Ö s s z e s e n  13.835 e Ft 8.150 e Ft 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves 
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen 
határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 
 

 
 
Tóth József: megköszöni Dr. Sükösd Tamás sárbogárdi polgármester által elmondottak alap-
ján a „derekas helytállást” a pénzügyi kifizetéseknél, bár Hantos és Nagylók átutalta a hozzá-
járulás 6 havi részét a sárbogárdi önkormányzat számlájára. Csak a másik oldalról is (Kistér-
ségi Társulás) teljesíteni kellene.  
Az elmúlt Kistérségi Tanács ülésen határozottan megfogalmazódott, hogy véget kell vetni 
annak, hogy bizonyos települések finanszírozzák a Kistérségi Társulás egyéb más települé-
seinek a beruházásait. Reméli, hogy záros határidőn belül rendezik a tartozásukat.  
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Úgy tűnik az előterjesztésekből, hogy időarányosan teljesült az I. félév. Javasolja a képvise-
lőtestületnek, hogy fogadja el az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
121/2011.(VIII.23.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolójáról 

 
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves be-
számolója” című előterjesztést megtárgyalta 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költség-
vetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

  Előirány-
zat 

Telje- 
sítés 

Támogatás   
- Normatíva 7.739 e Ft 3.324 e Ft 
- Sbg. Önk. hjár. 5.163 e Ft 4.359 e Ft 
- Nagylók Önk. hjár. 321 e Ft 161 e Ft 
- Hantos Önk. hjár. 612 e Ft 306 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

Ö s s z e s e n  13.835 e Ft 8.150 e Ft 
 

Személyi juttatás 7.940 e Ft 4.143 e Ft 
Járulék 2.076 e Ft 1.038 e Ft 
Dologi kiadás 3.719 e Ft 2.969 e Ft 
Felhalmozási kiadás 100 e Ft  

 
K

ia
dá

s 

Ö s s z e s e n  13.835 e Ft 8.150 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Tóth József polgármester 
 
 
 

Fischer József: érdekességként hozzáteszi: mi hárman kívülállók vagyunk a „Háló” projekt-
ben „ennek ellenére ott vagyunk és amit tudunk hozzáteszünk, segítjük őket”. 
Az I. féléves gazdálkodással kapcsolatban megelégedéssel szól arról, hogy ők teljesítették 
amit kell. Ezt támasztják alá az időarányos teljesítést mutató százalékos adatok. Reményét 
fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a következő félévi gazdálkodásban sem lesz különösebb 
gond. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A napirendhez hozzászólás nem volt. 
 
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfoga-
dását. 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
83/2011.(VIII.23.) számú határozata 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó  
Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves beszámolójáról 

 
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I. féléves be-
számolója” című előterjesztést megtárgyalta 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költség-
vetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

  Előirány-
zat 

Telje- 
sítés 

Támogatás   
- Normatíva 7.739 e Ft 3.324 e Ft 
- Sbg. Önk. hjár. 5.163 e Ft 4.359 e Ft 
- Nagylók Önk. hjár. 321 e Ft 161 e Ft 
- Hantos Önk. hjár. 612 e Ft 306 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

Ö s s z e s e n  13.835 e Ft 8.150 e Ft 
 

Személyi juttatás 7.940 e Ft 4.143 e Ft 
Járulék 2.076 e Ft 1.038 e Ft 
Dologi kiadás 3.719 e Ft 2.969 e Ft 
Felhalmozási kiadás 100 e Ft  

 
K

ia
dá

s 

Ö s s z e s e n  13.835 e Ft 8.150 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     Fischer József polgármester 

 
 
 

 
 4.)  Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapsz olgálta-

  tási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költsé gve-
  tésének I. féléves beszámolója 

   Előadó: polgármester 
 
 

Dr. Sükösd Tamás: a napirendhez nincs hozzáfűzni valója.  
A témát a PVVB  tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Tóth Béla: a PVVB 5 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati ja-
vaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 
 
A sárbogárdi képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
194/2011.(VIII.23.) Kth. sz. határozata 



 12 

 
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
I. féléves beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költség-
vetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
  Előirány- 

zat 
Telje- 
sítés 

Intézm. saját bevétel 30.836 e Ft 12.982 e Ft 
Támogatás 71.938 e Ft 34.622 e Ft 
- normatíva 43.202 e Ft 18.668 e Ft 
- Sbg. Önk. hjár. 28.412 e Ft 15.792 e Ft 
- Nagylók Önk. hjár. 0 e Ft 0 e Ft 
- Hantos Önk. hjár. 324 e Ft 162 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

Ö s s z e s e n  102.774 e Ft 47.604 e Ft 
 

Személyi juttatás 33.035 e Ft 15.879 e Ft 
Járulék 8.506 e Ft 3.998 e Ft 
Dologi kiadás 61.153 e Ft 27.727 e Ft 
Felhalmozás 80 e Ft 0 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

Ö s s z e s e n  102.774 e Ft 47.604 e Ft 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulás féléves 
beszámolóját Sárbogárd Város Önkormányzat beszámolójába a jelen 
határozatnak megfelelően építse be. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
 
 
 
Tóth József: az előterjesztést a képviselőtestület tagjai megkapták. A határozathoz nem kí-
ván hozzáfűzni semmit sem.  
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

122/2011.(VIII.23.) számú határozata 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-

fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének  
I. féléves beszámolójáról 

 
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
I. féléves beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költség-
vetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
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  Előirány- 
zat 

Telje- 
sítés 

Intézm. saját bevétel 30.836 e Ft 12.982 e Ft 
Támogatás 71.938 e Ft 34.622 e Ft 
- normatíva 43.202 e Ft 18.668 e Ft 
- Sbg. Önk. hjár. 28.412 e Ft 15.792 e Ft 
- Nagylók Önk. hjár. 0 e Ft 0 e Ft 
- Hantos Önk. hjár. 324 e Ft 162 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

Ö s s z e s e n  102.774 e Ft 47.604 e Ft 
 

Személyi juttatás 33.035 e Ft 15.879 e Ft 
Járulék 8.506 e Ft 3.998 e Ft 
Dologi kiadás 61.153 e Ft 27.727 e Ft 
Felhalmozás 80 e Ft 0 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

Ö s s z e s e n  102.774 e Ft 47.604 e Ft 
 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     Tóth József polgármester 
 
 
 
 

Fischer József: látható az előterjesztésből, hogy hasonlóan az időhöz, a teljesítésben is felé-
nél tartunk az évnek. Mást nem kíván hozzáfűzni. Elfogadásra ajánlja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 
 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
84/2011.(VIII.23.) számú határozata 

 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási intézmény-

fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének  
I. féléves beszámolójáról 

 
 
A képviselő-testület a „Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alap-
szolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
I. féléves beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület az intézményfenntartó társulás 2011. évi költség-
vetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
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  Előirány- 

zat 
Telje- 
sítés 

Intézm. saját bevétel 30.836 e Ft 12.982 e Ft 
Támogatás 71.938 e Ft 34.622 e Ft 
- normatíva 43.202 e Ft 18.668 e Ft 
- Sbg. Önk. hjár. 28.412 e Ft 15.792 e Ft 
- Nagylók Önk. hjár. 0 e Ft 0 e Ft 
- Hantos Önk. hjár. 324 e Ft 162 e Ft 

 
B

ev
ét

el
 

Ö s s z e s e n  102.774 e Ft 47.604 e Ft 
 

Személyi juttatás 33.035 e Ft 15.879 e Ft 
Járulék 8.506 e Ft 3.998 e Ft 
Dologi kiadás 61.153 e Ft 27.727 e Ft 
Felhalmozás 80 e Ft 0 e Ft 

 
K

ia
dá

s 

Ö s s z e s e n  102.774 e Ft 47.604 e Ft 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedést tegye meg. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:     Fischer József polgármester 

 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: az ülés elején elhangzott, hogy az 5.), és 6.) napirendi pontokat csak a 
hantosi és nagylóki képviselőtestület tárgyalja. A sárbogárdi képviselőtestület a 2011. au-
gusztus 26-i rendkívüli ülésén határoz e témákban, a hantosi és nagylóki képviselőtestület 
előzetes  véleményének figyelembevételével.  
Annyit még hozzátenne, hogy Szakács Benőné élt a 40 éves szolgálati idő betöltése utáni 
nyugdijbavonulás lehetőséggel, így – mivel magasabb vezetői beosztásról van szó – a tör-
vényi előírásoknak eleget téve az álláshely betöltésére pályázatot kell kiírni. 
 
 
 
 

 5.)  Egyesített Szociális Intézmény intézményvezet ői beosz-
  tásának betöltésére kiírandó pályázati felhívás v élemé-
  nyezése.  

   Előadó: polgármester 
 
Tóth József: a nagylóki képviselőtestület tagjai az előterjesztést megkapták, amelynek hatá-
rozati javaslata tartalmazza a pályázati kiírást. Szavazás előtt megköszöni Szakács Benőné 
Piroskának a társulás ideje alatt végzett munkáját, alapvetően Nagylók tekintetében. Jó 
egészséget kíván neki a továbbiakban és amennyiben nyugdíjasként vállalkozásba kezdene, 
ahhoz pedig sok sikert. Reméli, hogy a három település a jövőben is olyan jól fog együttmű-
ködni az ESZI tekintetében, mint eddig. 
 
Az előterjesztés határozati javaslatában szereplő pályázati kiírást változatlan formában java-
solja elfogadásra a képviselőtestület tagjainak. 
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
123/2011.(VIII.23.) számú határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának 
betöltésére kiírandó pályázati felhívás véleményezése 

 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta „Az Egyesített Szociális Intézmény in-
tézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása vélemé-
nyezése” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - a Sárbogárd- 
Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Tár-
sulás Társulási megállapodás 7.1.2. pontjában biztosított véleménye-
zési jogával élve – egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete az Egyesített Szociális Intézmény intéz-
ményvezetői beosztásának betöltésére pályázati kiírást az alábbi vál-
tozatlan formában hagyja jóvá:  
 

Pályázati felhívás az Egyesített Szociális Intézmén y 
intézményvezet ői beosztásának ellátására 

 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
 Sárbogárd Város Önkormányzata 
 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.  
 Tel.: 06/25-520-260. 
 
2. A meghirdetett munkahely, beosztás: 
 Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezető beosztás 
 székhely: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 évre szóló ha-

tározott idejű magasabb vezetői megbízás 
 
3. Ellátandó feladatok: 
 Az Egyesített Szociális Intézmény (Gondozóház, Ápoló-

gondozó Otthon, Hajléktalanok Átmeneti Szállása) vezetése, a 
szakmai munka (gondozás, ápolás, étkeztetés, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, stb.) előkészítése, megszervezése, a 
szakszerű és törvényes működtetés biztosítása. 

 
4. Képesítési és egyéb feltételek: 

-  Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 
8.2 pontja szerint intézményvezető munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú végzettségek: 

− szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, 
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, di-
akónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igaz-
gatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészség-
ügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles 
teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfej-
lesztés, 

-  büntetlen előélet, 
-  cselekvőképesség, 
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szak-

mai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
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- az intézményben betöltött munkakörben történő határozat-
lan idejű kinevezés, vagy 

 
-  a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget 

vagy felsőfokú szakmai  képesítést igénylő munkakör-
be történő határozatlan időre szóló kinevezés, 

-  a kinevezés előtt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatá-
sa. 

 
5. Előnyt jelentő kompetenciák: 

-  szociális szakvizsga megléte, 
-  hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett 

tapasztalat 
 
6. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

- Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Tv., valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 
alapján, 

- magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 250 %-a, további jut-
tatás: havi 6.000 Ft étkezési utalvány. 

 
7. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

- részletes szakmai önéletrajz, 
-  a végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok má-

solata, 
-  3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által ki-

állított hatósági bizonyítvány vagy annak másolata, 
-  az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
-  a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító okirat(ok), 
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbí-
rálását zárt ülésen kéri-e, 

-  nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró 
vagy korlátozó gondnokság alatt. 

 
8. A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
 2011. október 07. 
 Sárbogárd Város Önkormányzata – 7000 Sárbogárd, Hősök te-

re 2. –  
 
9. A pályázat elbírálásának határideje: 
 2011. december 06. 
 
10. Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: 
 2011. december 09. 
 
11.    Egyéb: 
     Szükség esetén szolgálati lakás igénybevehető. 
 
A pályázati kiírást a KSZK honlapján, valamint a Szociális Közlöny-
ben kell közzétenni. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Sárbogárd- Han-
tos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási megállapodás 7.1.2. pontjában biztosított véleményezési 
jogával élve egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 
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Képviselőtestülete a pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet 1. § (9) bek. alapján a pályázatok véleményezésére 
eseti bizottságot hozzon létre, melynek tagjai 
- a polgármester, illetőleg akadályoztatása esetén a képviselője, 
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, 
- a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület 

képviselője, vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium 
tagja. 

 
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen 
hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell 
vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók 
alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati feltételeknek 
megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a jegyzőnek a 
Képviselő-testület elé kell terjesztenie. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy fenti döntéséről 
Sárbogárd Város Önkormányzatát értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 
 

 
 
Fischer József: a hantosi képviselőtestület tagjai is megkapták az előterjesztést. Ő személy 
szerint nem ismerte Szakács Benőnét, de azért jó pihenést kíván neki nyugdíjas éveiben. Az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot – amely tartalmazza a pályázati kiírást – vál-
tozatlan formában elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. 
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő – pályázati kiírást tartalmazó – határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
85/2011.(VIII.23.) számú határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának 
betöltésére kiírandó pályázati felhívás véleményezése 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta „Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői 
beosztásának betöltésére pályázat kiírása véleményezése” című elő-
terjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - a Sárbogárd- 
Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Tár-
sulás Társulási megállapodás 7.1.2. pontjában biztosított véleménye-
zési jogával élve – egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzat Képviselőtestülete az Egyesített Szociális Intézmény intéz-
ményvezetői beosztásának betöltésére pályázati kiírást az alábbi vál-
tozatlan formában hagyja jóvá:  
 

Pályázati felhívás az Egyesített Szociális Intézmén y 
intézményvezet ői beosztásának ellátására 

 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
 Sárbogárd Város Önkormányzata 
 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.  



 18 

 Tel.: 06/25-520-260. 
 
2. A meghirdetett munkahely, beosztás: 
 Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezető beosztás 
 székhely: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 évre szóló ha-

tározott idejű magasabb vezetői megbízás 
 
3. Ellátandó feladatok: 
 Az Egyesített Szociális Intézmény (Gondozóház, Ápoló-

gondozó Otthon, Hajléktalanok Átmeneti Szállása) vezetése, a 
szakmai munka (gondozás, ápolás, étkeztetés, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, stb.) előkészítése, megszervezése, a 
szakszerű és törvényes működtetés biztosítása. 

 
4. Képesítési és egyéb feltételek: 

-  Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 
8.2 pontja szerint intézményvezető munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú végzettségek: 

− szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, 
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, di-
akónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igaz-
gatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészség-
ügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles 
teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfej-
lesztés, 

-  büntetlen előélet, 
-  cselekvőképesség, 
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szak-

mai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

- az intézményben betöltött munkakörben történő határozat-
lan idejű kinevezés, vagy 

-  a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai  képesítést igénylő munkakör-
be történő határozatlan időre szóló kinevezés, 

-  a kinevezés előtt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatá-
sa. 

 
5. Előnyt jelentő kompetenciák: 

-  szociális szakvizsga megléte, 
-  hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett 

tapasztalat 
 
6. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 

- Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Tv., valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 
alapján, 

- magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 250 %-a, további jut-
tatás: havi 6.000 Ft étkezési utalvány. 

 
7. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

- részletes szakmai önéletrajz, 
-  a végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok má-

solata, 
-  3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által ki-

állított hatósági bizonyítvány vagy annak másolata, 
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-  az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 

-  a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító okirat(ok), 
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbí-
rálását zárt ülésen kéri-e, 

-  nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró 
vagy korlátozó gondnokság alatt. 

 
8. A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
 2011. október 07. 
 Sárbogárd Város Önkormányzata – 7000 Sárbogárd, Hősök te-

re 2. –  
 
9. A pályázat elbírálásának határideje: 
 2011. december 06. 
 
10. Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: 
 2011. december 09. 
 
11.    Egyéb: 
     Szükség esetén szolgálati lakás igénybevehető. 
 
A pályázati kiírást a KSZK honlapján, valamint a Szociális Közlöny-
ben kell közzétenni. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Sárbogárd- Han-
tos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási megállapodás 7.1.2. pontjában biztosított véleményezési 
jogával élve egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete a pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet 1. § (9) bek. alapján a pályázatok véleményezésére 
eseti bizottságot hozzon létre, melynek tagjai 
- a polgármester, illetőleg akadályoztatása esetén a képviselője, 
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, 
- a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület 

képviselője, vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium 
tagja. 

 
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen 
hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell 
vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók 
alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati feltételeknek 
megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a jegyzőnek a 
Képviselő-testület elé kell terjesztenie. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy fenti döntéséről 
Sárbogárd Város Önkormányzatát értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 
Dr. Sükösd Tamás: a következő napirendnél a sárbogárdi képviselőtestület ma nem szavaz, 
hanem az augusztus 26-i rendkívüli ülésen fogadja el az alapító okiratok módosítását. Tájé 
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koztatásul elmondja, hogy a témát a sárbogárdi képviselőtestület bizottságai tárgyalták és el-
fogadták. 
 
 

6.)  Alapító okiratok felülvizsgálatának vélemé-
nyezése.  

 (A Nagylóki Képvisel őtestület vonatkozásá-
ban a 1Köz ponti Ált. Iskola, Óvoda, Család-
segit ő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2ESZI, 
3Szélessávu Közm ű, 4ÁMK alapító okirata 
felülvizsgálatának véleményezése, a han-
tosi képvisel őtestület vonatkozásában is 
ugyanezen intézmények, az ÁMK kivételé-
vel.) 

 Előadó: polgármester 
 
Tóth József: négy alapító okirat módosítását véleményezi  – és hoz határozatot - a nagylóki 
képviselőtestület. A határozatokból kiderül a módosítások indoka.   
Először a Központi általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 
okiratát javasolja  - változatlan formában – elfogadásra. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
124/2011.(VIII.23.) számú határozata 

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító okiratának módosításának előzetes véleményezése 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Ál-
talános Iskola, Óvoda, Családsegít ő és Gyermekjóléti Szolgálat  – 
székhelye: 7000 Sárbogárd, József A. u.14. – 92/2007.(III.26.)Kth. sz. 
határozattal jóváhagyott, a 164/2007.(V.11.) Kth.sz. határozattal, a 
221/2007.(VIII.10.) Kth.sz. határozattal, a 335/2007.(XI.29.) Kth.sz. 
határozattal, a 83/2008.(IV.11.) Kth.sz. határozattal, a 111/2009. 
(V.12.) Kth.sz. határozattal, 137/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal,a 
294/2009.(XII.08.) Kth.sz. határozattal valamint a 44/2010.(III.09.) 
Kth.sz. határozattal és a 166/2010.(VIII.03.) Kth.sz. határozattal mó-
dosított alapító okiratának tervezetét megismerte és javasolja Sárbo-
gárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az alapító okirat 
alábbiak szerinti módosi-tásának elfogadását:  
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont második szakasza 
a következőképpen módosul: 
 
Az intézmény a Közoktatási törvény 121.§ 29.pontja szerint a követ-
kező fogyatékossággal rendelkező sajátos nevelési igényű gyerme-
kek oktatását, nevelését végzi a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 
 
a.)  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
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tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.)  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010. január 1-től 
alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrész-
ben az alábbi szakfeladatok tekintetében változik: 
 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátá-
sa, ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű  nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) ezen belül  
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ) ezen belül 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos,  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése, ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 
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9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010.január 1-től 
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül 
az alábbi szakfeladatokkal: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
10. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terje-
delmében törlésre kerül az alapító okiratból. 
 
14. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA  pont az aláb-
biak szerint változik: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
28. A KÖLTSÉGVETÉSI EL ŐIRÁNYZATOK FELETTI JOGOSULT-
SÁG  pont az alábbiak szerint módosul: 
A rendelkezési jogköre kiterjed a hozzá rendelt önállóan működő Ma-
darász József Városi Könyvtár előirányzataira is, a megállapodásuk 
szerint. 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Sárbo-
gárd város polgármesterét értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
 
Tóth József javasolja az ESZI alapító okirata módosításának elfogadását. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
125/2011.(VIII.23.) számú határozata 

Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításának elő-
zetes véleményezése 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Egyesített 
Szociális Intézmény  - székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. – a 
220/2007. (VIII.10.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a 
336/2007.(XI.29.) Kth. sz. határozattal, a 85/2008.(IV.11.) Kth. sz. ha-
tározattal, a 114/2009.(V.12.) Kth.sz. határozattal, a 141/2009.(VI.09.) 
Kth.sz. határozattal, valamint a 47/2010.(III.09.) Kth.sz. határozattal 
módosított alapító okiratának tervezetét megismerte és javasolja Sár-
bogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az alapító okirat 
alábbiak szerinti módosításának elfogadását. 
 
6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010.január 1-től 
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül 
az alábbi szakfeladatokkal: 
  960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
 
7. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terje-
delmében törlésre kerül az alapító okiratból. 
 
10. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA  pont az aláb-
biak szerint változik: 
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Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
szerv. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbo-
gárd város polgármesterét értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
 

Tóth József javasolja a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okirata módosításának 
elfogadását. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képvisel őtestületének 

126/2011.(VIII.23.) számú határozata 
Szélessávú Közmű Alapító Okirata módosításának előzetes vélemé-

nyezése  
 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szélessávú Közm ű Kiépítése Társulás  – székhelye: 7000  Sárbo-
gárd Hősök tere 2. –alapító okiratának módosítására vonatkozó ja-
vaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselőtestület a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – 7000 
Sárbogárd, Hősök tere 2. – Sárbogárdon, 2005. november 29. napján 
kelt alapít okirat módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
6. TÍPUS SZERINTI BESOROLÁSA  pont az alábbiak szerint változik: 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
szerv. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbo-
gárd város polgármesterét értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 
 
 

 
Tóth József javasolja az ÁMK alapító okirata módosításának elfogadását. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A nagylóki képviselőtestület 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Nagylók Községi Önkormányzat Képvisel őtestületének 

127/2011.(VIII.23.) számú határozata 
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításának elő-

zetes véleményezése 
 

Nagylóki Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Általános 
Művelődési Központ  - székhelye: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 
171-173. –206/2007.(VI.25.) Kth.sz. határozattal jóváhagyott, a 
219/2007. (VIII.10.) Kth. sz. határozattal, a 344/2007.(XII.14.) Kth. sz. 
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határozattal, a 84/2008.(IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 50/2009. 
(III.10.) Kth.sz. határozattal, a 112/2009.(V.12.) Kth. sz. határozattal, 
a 138/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal, a 293/2009.(XII.08) Kth.sz. 
határozattal,a 45/2010.(III.09.) Kth.sz. határozattal, a 76/2010. 
(IV.13.) Kth.sz. határozattal, valamint a 158/2010. (VIII.03.) Kth.sz. 
határozattal módosított alapító okiratának tervezetét megismerte és 
javasolja Sárbogárd Város Önkormányzat képviselőtestületének az 
alapító okirat alábbiak szerinti módosításának elfogadását: 
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont második szakasza 
a következőképpen módosul: 
 
Az intézmény a Közoktatási törvény 121.§ 29.pontja szerint a kö-
vetkező fogyatékossággal rendelkez ő sajátos nevelési igény ű 
gyermekek oktatását, nevelését végzi a szakért ői és rehabilitáci-
ós bizottság szakvéleménye alapján: 
 
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010. január 1-től 
alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrész-
ben az alábbi szakfeladatok tekintetében változik: 
 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátá-
sa, ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

-  Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) ezen belül  
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

-  Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ) ezen belül 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

-  Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
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855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

-  Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése, ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

-  Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010.január 1-től 
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül 
az alábbi szakfeladatokkal: 
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
10. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terje-
delmében törlésre kerül az alapító okiratból. 
 
13. AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA  pont tartalma az első bekezdésben a 
következőre változik: 
-  8 évfolyammal működő általános iskola, 1-4. évfolyamon iskola-

otthonos nevelés, 
 1-6 évfolyammal - összevont osztályokkal - működő tagiskola 
 
14. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA  pont az aláb-
biak szerint változik: 

 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbo-
gárd város polgármesterét értesítse. 
Határidő. azonnal 
Felelős: Tóth József polgármester 

 
 
Fischer József javasolja a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okirata módosítá-
sának elfogadását. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képvisel őtestületének 

86/2011.(VIII.23.) számú határozata 
Szélessávú Közmű Alapító Okirata módosításának előzetes vélemé-

nyezése  
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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szélessávú Közm ű Kiépítése Társulás  – székhelye: 7000  Sárbo-
gárd Hősök tere 2. –alapító okiratának módosítására vonatkozó ja-
vaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselőtestület a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – 7000 
Sárbogárd, Hősök tere 2. – Sárbogárdon, 2005. november 29. napján 
kelt alapít okirat módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
6. TÍPUS SZERINTI BESOROLÁSA  pont az alábbiak szerint változik: 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
szerv. 
 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbo-
gárd város polgármesterét értesítse. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 

Fischer József javasolja az ESZI alapító okirata módosításának elfogadását. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képvisel őtestületének 

87/2011.(VIII.23.) számú határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képvisel ő- testülete az Egyesített 
Szociális Intézmény  - székhelye: 7000 Sárbogárd, H ősök tere 2. – 
a 220/2007. (VIII.10.) Kth. számú határozattal jóvá hagyott, a 
336/2007.(XI.29.) Kth. sz. határozattal, a 85/2008. (IV.11.) Kth. sz. 
határozattal, a 114/2009.(V.12.) Kth.sz. határozatt al, a 
141/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal, valamint a 47/2010.(III.09.) 
Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratának tervezetét 
megismerte és javasolja Sárbogárd Város Önkormányza t Képvi-
selőtestületének az alapító okirat alábbiak szerinti mó dosításá-
nak elfogadását. 
 
 
6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010.január 1-től 
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül 
az alábbi szakfeladatokkal: 
  960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
 
7. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terje-
delmében törlésre kerül az alapító okiratból. 
 
10. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA  pont az aláb-
biak szerint változik: 
 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
szerv. 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbo-
gárd város polgármesterét értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 
Fischer József javasolja a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító okirata módosításának elfogadását. 
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 
 
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képvisel őtestületének 

88/2011.(VIII.23.) számú határozata 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító okirata módosításának előzetes véleményezése 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Képviselő- testüle-
te a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegít ő és Gyermek-
jóléti Szolgálat  – székhelye: 7000 Sárbogárd, József A. u.14. – 
92/2007.(III.26.)Kth. sz. határozattal jóváhagyott, a 164/2007.(V.11.) 
Kth.sz. határozattal, a 221/2007.(VIII.10.) Kth.sz. határozattal, a 
335/2007.(XI.29.) Kth.sz. határozattal, a 83/2008.(IV.11.) Kth.sz. ha-
tározattal, a 111/2009. (V.12.) Kth.sz. határozattal, 137/2009.(VI.09.) 
Kth.sz. határozattal,a 294/2009.(XII.08.) Kth.sz. határozattal valamint 
a 44/2010.(III.09.) Kth.sz. határozattal és a 166/2010.(VIII.03.) Kth.sz. 
határozattal módosított alapító okiratának tervezetét megismerte és 
javasolja Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének az 
alapító okirat alábbiak szerinti módosi-tásának elfogadását:  
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont második szakasza 
a következőképpen módosul: 
 
Az intézmény a Közoktatási törvény 121.§ 29.pontja szerint a kö-
vetkező fogyatékossággal rendelkez ő sajátos nevelési igény ű 
gyermekek oktatását, nevelését végzi a szakért ői és rehabilitáci-
ós bizottság szakvéleménye alapján: 
a.)  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b.)  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010. január 1-től 
alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrész-
ben az alábbi szakfeladatok tekintetében változik: 
 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátá-
sa, ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
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-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű  nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) ezen belül  
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ) ezen belül 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos,  

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése, ezen belül: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE  pont a 2010.január 1-től 
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül 
az alábbi szakfeladatokkal: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
10. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terje-
delmében törlésre kerül az alapító okiratból. 
 
14. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA  pont az aláb-
biak szerint változik: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
28. A KÖLTSÉGVETÉSI EL ŐIRÁNYZATOK FELETTI JOGOSULT-
SÁG  pont az alábbiak szerint módosul: 



 29 

A rendelkezési jogköre kiterjed a hozzá rendelt önállóan működő Ma-
darász József Városi Könyvtár előirányzataira is, a megállapodásuk 
szerint. 
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Sárbo-
gárd város polgármesterét értesítse. 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 

Dr. Sükösd Tamás  megállapítja, hogy a három település képviselőtestülete a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat - a két módosítás figyelembevételével - megtárgyalta. Köszöni a 
hantosi képviselőtestület munkáját. A továbbiakban Sárbogárd és Nagylók képviselőtestülete 
tárgyalja a két települést érintő -  Közoktatási Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos - 
napirendet. 

 
A hantosi képviselőtestület tagjai 1746 órakor 

elhagyták az üléstermet. 
 

kmf. 
 
 

Dr. Sükösd Tamás       Demeterné Dr. Venicz Anita  
Sárbogárd város polgármestere    Sárbogárd város jegyzője 
 
 
Tóth Béla        Etelvári Zoltán  
képviselő, jkv. hitelesítő     képviselő, jkv. hitelesítő 
 
 
 
Tóth József        Gálné Papp Erika  
Nagylók község polgármestere    Hantos- Nagylók körjegyzője 
 
 
        Viniczai Mária 
        képviselő, jkv. hitelesítő 
  
 
 
Fischer József      Gálné Papp Erika  
Hantos község polgármestere    Hantos- Nagylók körjegyzője 
 
 
        Suhaj Józsefné  
        képviselő, jkv. hitelesítő 


