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Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy a sárbogárdi képviselőtestület határozatképes, mivel 9 képviselő tartózkodik az
ülésteremben. Az együttes képviselőtestületi ülést 1730 órakor megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek felkéri és javasolja Etelvári Zoltán és Tóth Béla képviselőket. Szavazásra teszi
fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9
igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra teszi fel Tóth Béla
jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 9 igen (egyhangú)
szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend elfogadását
A képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő napirendet
elfogadta.
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Átadja a szót a nagylóki polgármesternek.
Tóth József Nagylók község polgármestere tisztelettel köszönti az együttes ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a nagylóki képviselőtestület határozatképes, mivel 5
képviselő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Horgosi János képviselőt.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A képviselőtestület 4
igen 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendet. A képviselőtestület 5 igen (egyhangú)
szavazattal a meghívóban szereplő napirendet elfogadta.
Átadja a szót a hantosi polgármesternek.
Fischer József Hantos község polgármestere üdvözli az együttes ülés résztvevőit.
Megállapítja, hogy a hantosi képviselőtestület határozatképes, mert 3 képviselő jelen van, két
képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja
Hangyál Csaba képviselőt. Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat
elfogadását. A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendet. A képviselőtestület 3 igen (egyhangú)
szavazattal a meghívóban szereplő napirendet elfogadta.
Napirend:
1.)

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: polgármester

2.)

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének
elfogadása
Előadó: polgármester

3.)

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester

4.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítása
Előadó: polgármester
A három képviselőtestület
rátér a napirendi pontok tárgyalására.
1.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézmény-fenntartó
Társulás
2012.
évi
költségvetésének elfogadása
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere: hozzá szeretném tenni, hogy a mi
megítélésünk szerint még mindig indokolt az intézményfenntartó társulás fenntartása
mindegyik önkormányzat számára. Reméljük ezt a többiek is így érzik. Határozati javaslat
elfogadása előtt módosítást javaslok. A határozati javaslat 3. bekezdésében szereplő 13.149
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eFt bevételi és kiadási előirányzat tévesen szerepel. Helyesen 12.855 eFt, mint ahogy a
bevezető részben
és a táblázatban is fel van tüntetve. Ezt kérem kijavítani. 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
(egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadta és a
képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja azzal a javítással, hogy a 3. bekezdésben szereplő
13.149 eFt bevételi és 13.149 eFt kiadási előirányzat helyett 12.855 eFt bevételi és 12.855 eFt
kiadási előirányzat szerepeljen.
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel van-e
képviselőtársaim részéről?
A napirendhez a sárbogárdi képviselők nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását az elhangzott javítással.
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2012.(II.07.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését
12.855 eFt bevételi és 12.855 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 7.808 eFt-tal,
szociális hozzájárulási adót 2.108 eFt-tal, a dologi előirányzatot 2.939
eFt-tal
a bevételi előirányzatból a normatívát 5.903 eFt-tal, kiegészítő
normatívát 1.665 e Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 297 eFtban,
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 307 eFtban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.683
eFt-ban állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás 2012. évi
költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe a jelen határozatnak
megfelelően építse be, valamint gondoskodjon a végrehajtásról, a
bevételek érdekében a számlázásról.
Határidő: azonnal
Felelős
polgármester
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Tóth József Nagylók község polgármestere: a napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli
kiegészítést nem kívánok tenni. Úgy gondolom, hogy hasonlóképpen, mint a tavalyi évben
alakultak, úgy alakulhatnak 2012-ben is a költségvetés számadatai. Javasolja a nagylóki
képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását. Kérdése, észrevétele van-e
képviselőtársaimnak?
A nagylóki képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2012.(II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetéséről
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését
12.855 eFt bevételi és 12.855 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 7.808 eFt-tal,
szociális hozzájárulási adóját 2.108 eFt-tal, a dologi előirányzatot
2.939 eFt-tal
a bevételi előirányzatból a normatívát 5.903 eFt-tal, kiegészítő
normatívát 1.665 e Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
- Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 297
eFt-ban,
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 307 eFtban,
- Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.683
eFt-ban állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József Hantos község polgármestere: a kiküldött előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadásra ajánlom a képviselőtestületnek. Az előterjesztésben szereplő
összegekkel Hantos község is maximálisan egyetért és bízunk benne, hogy a társulás továbbra
is fönn tud maradni. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendhez nem szóltak hozzá.
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2012.(II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2012. évi költségvetéséről
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését
12.855 eFt bevételi és 12.855 e Ft kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 7.808 eFt-tal,
szociális hozzájárulási adóját 2.108 eFt-tal, a dologi előirányzatot
2.939 eFt-tal
a bevételi előirányzatból a normatívát 5.903 eFt-tal, kiegészítő
normatívát 1.665 e Ft-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
- Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 297
eFt-ban,
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 307 eFtban,
- Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 4.683
eFt-ban állapítja meg.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős Fischer József polgármester

2.)

Sárbogárd – Hantos - Nagylók
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó:
polgármester

Szociális
Társulás

Dr. Sükösd Tamás: a tavalyi együttes ülésen kristályosodott ki az elszámolás jelenlegi
gyakorlata az ESZI vezető költségeinek vonatkozásában. A határozati javaslathoz, amit
mindenki megkapott írásban rövid kiegészítést szeretnék fűzni. Ahogy lehet látni a
feladatellátás során, a Nagylókon elérhető bevételekre tekintettel Nagylók községnek ehhez a
feladathoz nem kell hozzájárulnia. Itt marad bevétel és ennek az elszámolására és az
elszámolásnak a mikéntjére tettünk javaslatot. A határozati javaslatot az alábbiakkal javaslom
kiegészíteni: A nagylóki településen ellátott feladatok esetében mutatkozó kiadást meghaladó
405 eFt bevételi többletet a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges
Nagylók Önkormányzat hozzájárulásának számlázása során figyelembe kell venni. Ez az
egyeztetett szöveg. Ezzel a kiegészítéssel javaslom a határozati javaslatot elfogadni
A napirenddel kapcsolatban kéri a PVVB véleményének ismertetését.
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Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot - A nagylóki településen ellátott feladatok esetében mutatkozó kiadást meghaladó
405 eFt bevételi többletet a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges
Nagylók Önkormányzat hozzájárulásának számlázása során figyelembe kell venni. -szöveg
kiegészítésével elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
19/2012.(II.07.) Kth. sz. határozata
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2012.
évi
költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2012.
évi
költségvetését
102.869 eFt bevételi és 102.869 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 31.660 eFttal, a szociális hozzájárulási adót 8.288eFt-tal, a dologi előirányzatot
62.689 eFt-tal, felhalmozási kiadást 232 eFt,
a bevételi előirányzatból a saját bevételt 33.864 eFt-tal, normatívát
34.199 eFt-tal, kiegészítő normatívát 8.938 eFt-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 294 eFtban,
Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFtban,
Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 25.979
eFt-ban
állapítja meg.
A nagylóki településen ellátott feladatok esetében mutatkozó kiadást
meghaladó
405
eFt
bevételi
többletet
a
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges Nagylók
Önkormányzat hozzájárulásának számlázása során figyelembe kell
venni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a családsegítő
szolgálat költségvetését a Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe, valamint a
szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, a nappali ellátás költségvetését az Egyesített Szociális
Intézmény költségvetésébe a jelen határozatnak megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Tóth József: köszönjük egyrészt a kiegészítést a határozati javaslat szövegét illetően.
Másrészt szóban beszéltünk róla, nem kívánja, hogy most ezt foganatosítsuk, de az első
módosításnál ezt építsük be a költségvetésbe, ez a dolog a helyettesítés. Újra 1,5 hónap
helyettesítés lett beépítve a házi segítségnyújtást végző dolgozót illetően, amelyet eddig is és
a jövőben is egy közfoglalkoztatottal kívánjuk ellátni, amely nem igényelne a költségvetésben
további bér illetve annak járulékai vonzatát.
Szeretnénk kérni a házi segítségnyújtásban résztvevő ellátottaknak a számáról havi
rendszerességgel kimutatást, illetve a szociális étkeztetetteknek számáról úgy szintén egy havi
kimutatást. Mi most megtervezünk számokat. 12 főt szeretnék házilag ellátni 2012-ben illetve
46 főnek szeretnék szociális étkeztetést nyújtani, és ne a félévi beszámolókor, vagy későbbi
beszámolók kapcsán derüljenek ki eltérések, hogy ha esetlegesen ezeket a mutatókat nem
teljesítjük, mert akkor már lehet késő lesz korrigálni. Pld. a szociális étkeztetés kapcsán a
nagylóki konyhán kerül kifőzésre az az ebéd, amit Sárbogárd megvásárol Nagylóktól. A
szociális étkeztetésben részesülők számát még meg tudjuk az élelmezésvezető által állapítani,
összeszámolni, de viszont a házi gondozásban részesülők átlag létszámát elég nehezen tudjuk,
Ahhoz, hogy ezt nyomon tudjuk követni szükséges egy havi kimutatás, hogy teljesítsük
ezeket a számokat. Mivel mi vagyunk helyben, csak a mi ellátási területünkön folyik ez a
feladatellátás, nyilván nekünk kell ezt a fókuszpontban tartani.
Dr. Sükösd Tamás: ez menni fog, különösen, amiatt, hogy feladatfinanszírozásra való
áttérést követően sokkal sűrűbb jelentési kötelezettsége lesz az intézménynek is.
Tóth József: elfogadásra javaslom a módosított, illetve Sárbogárd képviselőtestülete által már
elfogadott határozati javaslatot. Kéri a képviselőtestületi tagok véleményét.
A nagylóki képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá.
Tóth József szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel.
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2012. (II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetéséről
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2012.
évi
költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2012.
évi
költségvetését
102.869 eFt bevételi és 102.869 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 31.660 eFttal, a szociális hozzájárulási adót 8.288eFt-tal, a dologi előirányzatot
62.689 eFt-tal, felhalmozási kiadást 232 eFt,
a bevételi előirányzatból a saját bevételt 33.864 eFt-tal, normatívát
34.199 eFt-tal, kiegészítő normatívát 8.938 eFt-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 294
eFt-ban,
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- Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFtban,
- Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
25.979 eFt-ban
állapítja meg.
A nagylóki településen ellátott feladatok esetében mutatkozó kiadást
meghaladó 405 ezerFt bevételi többletet a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges Nagylók
település hozzájárulásának számlázása során figyelembe kell venni.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester
Fischer József: Hantos esetében a 294 eFt hozzájárulást a magam részéről elfogadhatónak
tartom. Képviselőtársaimnak van-e kérdése, észrevétele.
A hantosi képviselők a napirendhez nem szóltak hozzá.
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2012. (II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésről
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2012.
évi
költségvetésének elfogadása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2012.
évi
költségvetését
102.869 eFt bevételi és 102.869 eFt kiadási előirányzattal,
a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 31.660 eFttal, a szociális hozzájárulási adót 8.288eFt-tal, a dologi előirányzatot
62.689 eFt-tal, felhalmozási kiadást 232 eFt,
a bevételi előirányzatból a saját bevételt 33.864 eFt-tal, normatívát
34.199 eFt-tal, kiegészítő normatívát 8.938 eFt-tal jóváhagyja.
A feladatellátáshoz
- Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 294
eFt-ban,
- Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 0 eFtban,
- Sárbogárd Város Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
25.979 eFt-ban
állapítja meg.
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A nagylóki településen ellátott feladatok esetében mutatkozó kiadást
meghaladó 405 ezerFt bevételi többletet a Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás működéséhez szükséges Nagylók
település hozzájárulásának számlázása során figyelembe kell venni.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős Fischer József polgármester

3.)

Sárbogárd
–
Hantos
–
Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: szóbeli kiegészítést nem kívánok fűzni az írásos anyaghoz. A napirendet
a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény 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
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
20/2012.(II.07.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.637 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

8.003 eFt
2.093 eFt
5.395 eFt
146 eFt

Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

15.637 eFt
8.734 eFt
6.053 eFt
321 eFt
529 eFt

10
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított
költségvetését Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe az 1.
számú mellékletnek megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tóth József: elfogadásra ajánlom a képviselőtestületnek a határozati javaslatot. Aki az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2012.(II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.637 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

8.003 eFt
2.093 eFt
5.395 eFt
146 eFt

Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

15.637 eFt
8.734 eFt
6.053 eFt
321 eFt
529 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester
Fischer József: Hantost ez a napirendi pont annyiban érinti, hogy egy személyi változás
indokolta hogy kevesebb költség szerepel. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat elfogadását.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Fischer József szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2012.(II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 15.637 e Ft
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

8.003 eFt
2.093 eFt
5.395 eFt
146 eFt

Bevétel:
Támogatás
- Normatíva
- Sárbogárd Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Hantos Önk. hozzájár.

15.637 eFt
8.734 eFt
6.053 eFt
321 eFt
529 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

4.)

Sárbogárd – Hantos – Nagylók
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
polgármester

Szociális
Társulás

Dr. Sükösd Tamás: annyiban lehet kapcsolódni Tóth József által előzőekben
elmondottakhoz, hogy itt is látszik, hogy néha a tervezetthez képest felül tudja írni az élet
akár a személyi juttatást a nappali ellátás során, akár a házi segítségnyújtásnál. Valóban
szükséges, hogy ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük és szinten tudjuk tartani ahhoz
képest, ahogy ezt megterveztük.
A témát a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: a PVVB 4 igen (egyhangú) szavazattal az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot elfogadta és a képviselőtestületnek is elfogadásra ajánlja.
Dr. Sükösd Tamás: megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdés, észrevétel van-e
képviselőtársaim részéről?
A napirendhez a sárbogárdi képviselők nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A sárbogárdi képviselőtestület 9 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
21/2012.(II.07.) Kth. sz. határozata
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2011.
évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 103.181 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

33.328 eFt
8.582 eFt
61.191 eFt
80 eFt

Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

30.874 eFt
72.307 eFt
43.461 eFt
392 eFt
471 eFt
27.983 eFt

Bevétel:

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a társulás módosított
költségvetését a Sárbogárd Város Önkormányzat költségvetésébe az 1.
számú mellékletnek megfelelően építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tóth József: az előterjesztést a képviselőtestület tagjai megkapták. A határozathoz nem kíván
hozzáfűzni semmit sem.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A nagylóki képviselőtestület 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2012.(II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2011.
évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 103.181 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás
Bevétel:

33.328 eFt
8.582 eFt
61.191 eFt
80 eFt
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Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

30.874 eFt
72.307 eFt
43.461 eFt
392 eFt
471 eFt
27.983 eFt

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester

Fischer József: elfogadásra ajánlja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Van-e
kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban.
A hantosi képviselőtestület tagjai a napirendi ponthoz nem szóltak hozzá.
Fischer József: szavazásra teszi fel a az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
A hantosi képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2012.(II.07.) számú határozata
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosításáról
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulás
2011.
évi
költségvetésének módosítása című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés módosítását 103.181 eFt
kiadási és bevételi előirányzattal elfogadja, és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
Kiadás:
- személyi kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- felhalmozási kiadás

33.328 eFt
8.582 eFt
61.191 eFt
80 eFt

Saját bevétel
Támogatás
- Normatíva
- Hantos Önk. hozzájár.
- Nagylók Önk. hozzájár.
- Sárbogárd Önk hozzájár.

30.874 eFt
72.307 eFt
43.461 eFt
392 eFt
471 eFt
27.983 eFt

Bevétel:

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
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Dr. Sükösd Tamás 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 1747 órakor
elhagyták az üléstermet.

k.m.f.
Dr. Sükösd Tamás
Sárbogárd város polgármestere

Demeterné Dr. Venicz Anita
Sárbogárd város jegyzője

Tóth Béla
képviselő, jkv. hitelesítő

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth József
Nagylók község polgármestere

Gálné Papp Erika
Hantos- Nagylók körjegyzője

Horgosi János
képviselő, jkv. hitelesítő

Fischer József
Hantos község polgármestere

Gálné Papp Erika
Hantos- Nagylók körjegyzője

Hangyál Csaba
képviselő, jkv. hitelesítő

