
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-
én      ( kedden  ) 16,30 -órakor tartott  rendkívüli    üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                          
                         Hangyál Csaba , 

 Zab Zsuzsanna  települési képviselő.  
                           
                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző megbízásából :  Horváth Jánosné     
                        igazgatási   előadó.   

 
 

Igazoltan távolmaradt : Fischerné Konc Katalin , 
                                         Suhaj Józsefné települési képviselő.  

 
 

 
 

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, öt     települési képviselőből három      fő jelen van ,azt  
megnyitja.  
 
Gálné Papp  Erika körjegyző sajnos a  mai ülésen nem tud részt venni, mert Nagylók 
községben is ma van testületi ülés.  
Horváth Jánosné  igazgatási ügyintézőt bízta meg azzal, hogy a mai ülésen 
helyettesítse, s a jegyzőkönyvet vezesse.   
 
Rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert Sárbogárd Város jelezte, hogy  
Alap és  szakosított ellátást nyújtó  intézmények térítési díjának  felülvizsgálata miatt   
Sárbogárd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes szociális ellátásokról 
szóló  28/2006. ( V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról  szóló  rendelet-
tervezet   2012.  április 13-án szeretné megtárgyalni, s addigra szükség van Hantos 
Község Önkormányzatának véleményére, s az ügyben hozott határozatára.  
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Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Zab Zsuzsanna    települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három     igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna    települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     

 

Napirend:  

 
1./ Alap és  szakosított ellátást nyújtó  intézmények térítési díjának  
felülvizsgálata miatt   Sárbogárd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  
egyes szociális ellátásokról szóló  28/2006. ( V.15.) önkormányzati rendelete 
módosításáról  szóló  rendelet-tervezet  véleményezése.  

 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 
Alap és  szakosított ellátást nyújtó  intézmények térítési díjának  felülvizsgálata 

miatt   Sárbogárd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes szociális 
ellátásokról szóló  28/2006. ( V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról  szóló  

rendelet-tervezet  véleményezése. 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a határozati javaslatot         
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Elmondja, hogy a szociális alapszolgáltatásokat Önkormányzatunk társulásba látja el. 
Sárbogárd Város Önkormányzata az  alap és  szakosított ellátást nyújtó  intézmények 
térítési díjának  felülvizsgálatát elvégezte és a felülvizsgálat eredményeként a 
szociális ellátásokról szóló rendeletét az  alap és  szakosított ellátást nyújtó  
intézmények térítési díjának tekintetében módosítani kívánja. A Társulási 
megállapodás alapján rendelet módosítása előtt ki kell kérnie a társult települések 
Hantos és Nagylók előzetes véleményét is. A felülvizsgálathoz tartozó előterjesztést 
és a rendelet tervezetet Sárbogárd Várostól megkaptuk. Látható, hogy Hantost 
érintően a 2011. évihez képest nem tartalmaz változást a rendelet tervezet.  
Hantos községben jelenleg 14 fő szociális étkező  van. Az idős emberek nagyon 
örülnek annak, hogy minden munkanap meleg ételhez jutnak.  
Javasolja, hogy a kiküldött határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.  
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Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el. 

 
 
 

A napirendre  vonatkozóan   hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester  
 
 
Javasolja, hogy  az  alap és  szakosított ellátást nyújtó  intézmények térítési díjának  
felülvizsgálata miatti   Sárbogárd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes 
szociális ellátásokról szóló  28/2006. ( V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról  
szóló  rendelet-tervezet  véleményezéséről   szóló előterjesztést és  határozati javaslatot  

képviselő-testület fogadja el.  
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 40/2012. ( IV.10. ) számú 
határozata 

 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes szociális ellátásokról 
szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének  módosításáról szóló 

rendelet tervezet  előzetes véleményezéséről 
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete  egyes szociális ellátásokról szóló 
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének  módosításáról szóló rendelet 
tervezet  előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárbogárd- Hantos- Nagylók 
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás  
7.1.3 pontjában biztosított véleményezési jogával élve  egyetért azzal, hogy  
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az egyes szociális 
ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének  módosításáról 
szóló rendelet tervezetet ( jegyzőkönyvhöz csatolva) változatlan formában 
elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város 
Önkormányzatát értesítse, a további intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
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Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. április 12,  

 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést    17,00 - órakor   bezárta.  

 

                                    K.m.f. 

 
 
 
 
 
  Fischer József                                     Gálné Papp Erika   
   polgármester                                   körjegyző  megbízásából :  
                                                                                                            Horváth Jánosné  
                                                                                                            igazgatási előadó            
 
 
 
 
 
 

 
/ : Zab Zsuzsanna  :/ 

jkv. hitelesítő 


