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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. ( IV.10.) számú határozata 
 
 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Sárbogárd – Hantos - Nagylók 
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A társult önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk megvalósítására létrehozott 
társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a társulási megállapodás 5. számú 
módosítása. 

 
A megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodása során az egyes ellátottra 
(gondozottra, kliensre) eső fajlagos költségek csökkenjenek.  
 
A megállapodás 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 és 4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
4.1. A társulás tevékenysége a társulás 2.3 pontban meghatározott működési területén a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (továbbiakban: Szoc. tv.) 
meghatározottak alapján az étkeztetés (62.§.) házi segítségnyújtás (63.§.) jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás (65.§.) nappali ellátás (65/F.§.) és a családsegítés (64.§.) feladatokra terjed ki, a 
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény közös fenntartásával. 
 
4.2. A társulás tevékenységének megvalósítására az alábbi intézményszerkezet jön létre.  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (székhelye: 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.) ellátási 
területe a házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és nappali ellátás 
és családsegítés vonatkozásában kibővül Hantos és Nagylók községek közigazgatási területére. 
 
A családsegítő szolgáltatást a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.) látja el. 
 
4.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 7. § (3.) bekezdése értelmében 
önállóan működő költségvetési szerv. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodási 
feladatait megállapodás alapján a Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
4.4. A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő jóváhagyásával 
egyidejűleg, meghatározzák, hogy a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapítói jogokat 
gyakorló, irányító szerve Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A közös 
feladat – és hatáskör gyakorlásával megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 
4.5. Sárbogárd Önkormányzata a 4.4 pontban foglaltak alapján Hantos Önkormányzata és 
Nagylók Önkormányzata előzetes véleményének kikérését követően kiadja a Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítását, és megküldi a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságára. 
 
 
A megállapodás 5.1, 5.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
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5.1. A közös fenntartású Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény részére – Sárbogárd 
Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre térítésmentes használatba 
adja az alábbi ingatlant, a benne levő teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal.  
 

- Gondozóház Sárbogárd, Tompa M. u. 7. sz. alatti, 686 hrsz-ú ingatlant, amelyen 197 m2 
össz alapterületű épület áll.  
 
- Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
Sárbogárd, József A. u. 14. szám alatti sárbogárdi 552/2 hrsz-ú épületben összesen 181,05 
m2 területű 2 iroda, interjúszoba, tárgyaló, raktár, várakozó, folyosó, WC, előtér, szélfogó 
helyiségeket.  

 
5.2. Hantos Önkormányzata a családsegítő működéséhez szükséges helyiséget telephely céljára, 
rendeltetésszerű működésre alkalmas berendezéssel és felszereléssel megfelelő infrastruktúrával 
ellátva Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatt található Kultúrház épületben biztosít egy irodát. 

 
Nagylók Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett határozatlan időre, térítésmentes 
használatba adja az alábbi ingatlanrészt, a benne lévő teljes berendezéssel, felszereléssel és 
ingósággal Nagylók, Hunyadi u. 1. sz. Polgármesteri Hivatal 1 irodát. 
 

 A megállapodás 5.7.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5.7.3. A társult önkormányzatok közös költségként ismerik el, és a finanszírozását vállalják 2011. 
január 1-től: 
A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 

-vezető gondozónőjének, a feladatellátó intézményvezetőjének bérét és járulékait 
(munkaidő ráfordítás arányában), 
-adminisztrációs költségét, 

melynek konkrét mértékét a képviselő-testületek az éves költségvetés összeállításakor állapítják 
meg, és hagynak jóvá. 

 
A megállapodás 5.7.4. pontja hatályát veszti. 

 
 A megállapodás 5.8, 5.9, 5.11, 5.12. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

5.8. Amennyiben az intézmények kiadásait nem fedezik az 5.7. pontban említett források, az 
érintett társult önkormányzatok vállalják, hogy a felmerülő költségekhez - mely tartalmazza az 
5.7.3. pontban meghatározott közös költségek településre eső hányadát is -  hozzájárulnak. 
Amennyiben az év végi elszámoláskor a településenként kimutatott 5.7. pontban felsorolt 
tényleges bevételek meghaladják a ténylegesen felmerült kiadásokat, abban az esetben a kiadást 
meghaladó bevétel az érintett település részére kiutalásra kerül. 

  
5.9. Társult Önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét a közös fenntartású intézmény 
éves költségvetésének elkészítése során állapítják meg a Társult Önkormányzatok 
képviselőtestületei, melyet a Társult Önkormányzatok az éves költségvetési rendeletükben mint 
intézményi támogatást, illetve átadott pénzeszközt szerepeltetik. 
5.11. A közös fenntartású intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása, az éves 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a Társult Önkormányzatok 
Képviselőtestületeinek együttes ülésén hozott, egyetértő, minősített többségű döntéssel történik. 
Az intézmény költségvetését érintő döntés tervezeteket Sárbogárd Önkormányzat Polgármestere 
terjeszti elő. 
 
5.12. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetése Sárbogárd Önkormányzata 
költségvetésének részét képezi. 
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A megállapodás 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
6.1. Nagylók Önkormányzat által a szociális alapellátásban foglalkoztatott közalkalmazott 
jogviszonya a Kjt. 25. § ( 2.)bek. b.) pontja alapján a Sárbogárdi Egyesített Szociális 
Intézményhez történő áthelyezéssel szűnik meg. A társulásban foglalkoztatott személyek 
jogviszonyára az 1992. évi XXXIII. Tv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A megállapodás 7.1, 7.3 és 7.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
7.1. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tekintetében a fenntartói irányítói jogkört 
Sárbogárd Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy az alábbiakban felsorolt 
jogkörökben Hantos Önkormányzat Képviselőtestülete és Nagylók Önkormányzat 
Képviselőtestülete előzetesen véleményt nyilvánít: 

 
7.1.1 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjainak 

jóváhagyása, módosítása. 
 
• A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetői álláshelyére meghirdetendő 

pályázati felhívás tartalma, a vezető megbízása, megbízásának visszavonása, 
összeférhetetlenségének megállapítása.  

 
7.1.3  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása a 4.1.1 
pontban a társult települések Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-
testületét jelölték ki, azzal, hogy a rendelet elfogadása előtt Hantos Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagylók Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete előzetesen véleményt nyilvánít. 

 
7.3. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói 
jogkört Sárbogárd Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 
 
7.4. Sárbogárd Önkormányzata a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény működésével 
kapcsolatos - előzetes egyetértéshez nem kötött – döntéseiről, azok meghozatalától számított 30 
napon belül Hantos Önkormányzatát és Nagylók Önkormányzatát írásban a határozat 
kivonatának megküldésével tájékoztatja.  

 
A megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
8.1. A Társult Önkormányzatok rögzítik, hogy évente, a Sárbogárdi Egyesített Szociális 
Intézmény költségvetési beszámolóját tárgyaló testületi ülést megelőzően a Sárbogárd Város 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hantos és Nagylók Képviselő-testülete által 
delegált egy-egy képviselőből álló 3 tagú Ellenőrzési Bizottság útján pénzügyi ellenőrzést 
folytatnak, melynek eredményéről a képviselőtestületeiknek beszámolnak. 

A megállapodás 11.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 
11.3. A jelen társulási megállapodást, az aláírást követő 15 napon belül a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Vezetőjéhez Sárbogárd Önkormányzata jegyzője terjeszti fel. 
 

II. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását Nagylók Község 
Képviselőtestületének és Sárbogárd Város Képviselőtestületének egyező döntése esetén írja alá. 

 
 

Határidő:   2013.április 19. 
Felelős:  Fischer József polgármester 


