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Jelen vannak: Pődör Gyula elnök,
Pirtyák Zsolt, Lajoskomárom polgármestere,
Köő Péter, Mezőkomárom polgármestere, 
Renner Viktória Margit, Mezőszentgyörgy képviseletében, 
tanácskozási joggal,
Dr. Nagy Gábor jegyző, Lepsény képviseletében, tanácskozási joggal
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt, Enying város jegyzője
Dr. Komáromi Eszter, Enying város aljegyzője
Závodni Lászlóné, Enying város polgármesteri hivatalának pénzügyi 
vezetője
Rostás Beáta jegyzőkönyvvezető

Pődör Gyula elnök szeretettel köszönti a kedves képviselőket, megjelenteket.  Az ülést 13.05 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a tanács tagjai határozatképes számban megjelentek, létszámuk 3 fő, a 
szavazati  arány  57%.  A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Pirtyák  Zsoltot, Lajoskomárom 
polgármesterét  és  Köő  Pétert,  Mezőkomárom  polgármesterét.  Kéri,  hogy  aki  a  hitelesítők 
személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Társulási tanács 3 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti  Intézményi  
Társulás  Társulási  Tanácsának    1/2014.     (  II  .    04  .)  számú   
határozata:

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  határozott,  hogy  a  2014. 
február 4-i társulási tanácsülésen jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Pirtyák Zsolt Lajoskomárom község polgármesterét és Köő 
Péter Mezőkomárom község polgármesterét elfogadja.

Pődör Gyula elnök kéri, hogy a napirendi pontok ismertetése előtt a 3. napirendi pontként vegyék fel 
a felelősségbiztosítást.
Pődör  Gyula elnök kéri,  hogy  aki  a  3. napirendi  pont  kiegészítésével  egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze.



A Társulási Tanács 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti  Intézményi  
Társulás  Társulási  Tanácsának    2/2014.    (  II  .    04  .)  számú   
határozata:

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  határozott,  hogy  a  2014. 
február  4-i  társulási  tanácsülésen  3.  napirendi  pontként  a 
felelősségbiztosítás kérdését megtárgyalja.

Pődör Gyula elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Rostás Beátát és ismerteti a napirendi pontokat.

N a p i r e n d:
Rend  es   n  yílt ülés  

1.  Az  Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás 2014. évi költségvetése

                                                      Előadó: Pődör Gyula elnök

2.  Az  Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

Előadó: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt Enying város jegyzője

3. Vegyes ügyek
     Felelősségbiztosítás kötése
                 Előadó: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt Enying város jegyzője

Pődör Gyula elnök Felkéri a Társulási Tanácsot, hogy aki a napirendi pontok elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti  Intézményi  
Társulás  Társulási  Tanácsának    3/2014.    (  II  .    04  .)  számú   
határozata:

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás  Társulási  tanácsa  úgy  határozott,  hogy  a  2014. 
február 4-i társulási tanácsülés napirendi pontjait elfogadja.
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1.  Az  Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti  Intézményi  Társulás  2014.  évi 
költségvetése

       
Pődör  Gyula elnök  ismerteti az előterjesztéseket és megkérdezi,  hogy van-e valakinek észrevétele 
vagy kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Köő Péter,  Mezőkomárom község polgármestere elmondja,  hogy átnézte az előterjesztést  és látja, 
hogy a tervezett bevételek 2014. évben csökkentek. 
A kérdése az, hogy miért csökkentek ezek a bevételek és lehetne-e valamilyen intézkedéseket tenni ez 
ellen?
Pődör  Gyula elnök válaszában elmondja,  hogy csökkent  az  ellátottak  száma,  valamint  az  állami 
támogatás  is  a  családsegítés  és  a  házi  segítségnyújtás  szakfeladatokon.  A  kiadások  a  kötelező 
átsorolások és béremelések miatt emelkedtek. A házi segítségnyújtás szakfeladaton 12 főt érintett a  
béremelés,  amely  671  ezer  Forint  kiadásnövekedést  eredményezett.  A  családsegítő  és  a  házi  
segítségnyújtás  szakfeladatokon  3  fővel  csökkent  a  foglalkoztatottak  száma,  így  ott  a  kiadások 
csökkentek. A szociális étkezés szakfeladaton az ellátottak számában emelkedéssel nem számolnak.  
Így a bevételek és a kiadások különbözete 21.649.000 Ft. 
Dr.  Kóródi-Juhász  Zsolt elmondja,  hogy  a  február  3-i  jegyzői  megbeszélésen  átbeszélték  a 
költségvetés  anyagát.  A  gyermekjóléti  szolgálatnál  az  alap  állami  hozzájárulás  kismértékben 
emelkedett, 6 millió forintról 6,2 millió forintra, a társulási kiegészítés viszont jelentősen csökkent, 4  
558  ezer  forintról  3  529  forintra.  A  házi  segítségnyújtáson  a  térítési  díjak  emelkedtek  874  ezer  
forintról  1089  ezer  forintra,  az  alap  állami  hozzájárulás  csökkent  1  millió  forinttal.  Ami  még 
kiemelendő, az a családsegítő szolgálat, ahol megközelítőleg 800 ezer forinttal csökkent a társulási 
kiegészítés.
A tavalyi évhez képest olyan irány indult el a társulási kiegészítő normatívák csökkentésével, mintha  
arra próbálnák ösztönözni az ellátó településeket, hogy ne társulási formában működjenek. 
2013. évben 60 579 ezer bevétel állt a Társulás rendelkezésére az állami támogatásokkal, társulási  
kiegészítésekkel és a térítési díjakkal, ezzel szemben 2014. évben ez az összeg 57 667 ezer Ft, ami  
közel 3 millió Ft csökkenést jelent.
Úgy döntöttünk, hogy az idei évet végigvisszük és ha megjelenik a jövő évi költségvetési koncepció, 
ahol már lehet látni, hogy folytatódik-e a csökkenő tendencia akkor el lehet gondolkodni azon, hogy 
változtatni kell. Figyelni kell viszont arra, hogy legalább hat hónappal a társulás megszüntetése előtt  
dönteni kell.  Azzal is tisztában kell  lenni,  hogy költségnövekedés  következik be, ha egy település 
önállóan látja el  a jelenleg társulási  feladatokat,  így még mindig  rentábilisabb a társulási  forma a 
társulási kiegészítő állami támogatás miatt. 
Összességében el lehet mondani, hogy a társulási kiegészítő normatívák csökkenése eredményezte az  
eltérést.
Mezőszentgyörgy  község  jegyzője  jelezte  levélben,  hogy  a  jegyzői  megbeszélésen  nem tud  részt 
venni,  az  előterjesztéseket  megismerte  és  javasolja,  hogy  a  házi  segítségnyújtás  és  a  szociális 
étkeztetés térítési díjait vizsgáljuk felül. Ez tegnap a jegyzői értekezleten megtörtént. Végig vezettük, 
ha emeljük a térítési díjakat, akkor sokan lemondanának a szolgáltatásokról, ami normatíva vesztéshez 
vezetne. Átadnám a szót az Enyingi Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetőjének.
Závodni Lászlóné elmondja, hogy ez így van, egyik évben ezt végigszámolták, emeltek térítési díjat, 
ami azzal járt, hogy sokan lemondták a szociális étkezést. Az ellátotti létszám csökkenése miatt pedig 
a normatív támogatás is lecsökkent. A dologi kiadásokon már többet nem tudtunk csökkenteni, pedig 
többször átszámoltuk a táblázatokat. Nincsenek benne a rezsiköltségek, telefon, folyóirat. A bér csak a 
garantált bérminimumra történő kiegészítést tartalmazza, semmi plusz dolog nincsen benne.
Pirtyák  Zsolt elmondja,  hogy már  tavaly  is  jelezte,  hogy a  lakosságtól  nem tudnak  több  pénzt 
beszedni és a táblázatokból látszik, hogy a legkényesebb pont a házi segítségnyújtás, ahol a hiány 
tízmillió  forint.  Meg  van  adva,  hogy  egy  dolgozóra  hány  gondozott  jut.  Mezőszentgyörgyön  4 
gondozott  jut  egy dolgozóra,  Enyingen  9  gondozott,  Lajoskomáromban  pedig  6,5  ellátott  jut  egy 
dolgozóra. A fizetésük az ellátottak számától független, ugyanannyi bért kapnak, ami nem igazságos.  
Próbálni kellene ösztönözni őket. Jelenleg összesen 89 ellátott van, ezt a számot fel lehetne hozni 108-
ra, ami 20%-os bevételnövekedést jelentene.
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Erről már a tavalyi év folyamán is volt szó.
Pődör Gyula elnök azt válaszolja, hogy ha jól tudja, akkor ez ügyben nem lépett senki. Megkérdezi 
Závodni Lászlónét, hogy ugyanazok a számok maradtak-e, mint előző évben?
Závodni Lászlóné azt válaszolja, hogy nem, az intézményvezető ezt átszámolta, de most pontosan 
nem tudja megmondani a régi ellátotti létszámot.
Pirtyák Zsolt hozzáteszi, hogy Lajoskomáromban nem változott és Mezőszentgyörgyön sem.
Pődör Gyula elnök elmondja, hogy szerinte a létszámban nem sok változás volt.
Pirtyák Zsolt  elmondja, hogy úgy gondolja, az enyingi dolgozókkal  szemben  nem igazságos, hogy 
ugyanannyi  fizetésért  9  embert  lát  el  teljes  munkaidőben,  míg  kollégája  csak  hatot, 
Mezőszentgyörgyön pedig csak négyet.
Závodni Lászlóné elmondja, hogy ezt fel fogja vetni az intézményvezetőnek.
Köő Péter megkérdezi, hogy hogyan lehetne ösztönözni a dolgozókat? Az ötletet jónak találja.
Pirtyák  Zsolt azt  válaszolja,  hogy  Lajoskomáromban  az  merült  fel  megoldásként,  hogy  a 
gondozottnak az alkalmanként fizetett 50 Ft-os térítési díját a képviselő-testület szociális bizottsága  
megfinanszírozza, mert többet hoz az állami támogatás, mint a térítési díjak.
Pődör Gyula elnök elmondja, hogy ha ez jogilag szabályos, akkor rendben van. Ez is elhangzott a 
tavalyi évben, de még egyik önkormányzat sem lépett ez ügyben.
Pődör Gyula elnök 13 óra 20 perckor távozik az ülésről.
Pirtyák Zsolt elmondja, hogy Lajoskomárom képviselő-testülete ezt felvállalja, hoz róla határozatot.  
Az  intézményvezetőnek  viszont  mérlegelnie  kellene,  hogy nem érné-e  meg  jobban 4  gondozottra 
részmunkaidős családgondozót alkalmaznia.
Závodni Lászlóné elmondja, hogy házi segítségnyújtás szakfeladaton csak 8 órás dolgozói vannak az 
intézménynek, mindegyik 118 ezer forintos bérre van beállítva.
Köő Péter elmondja, hogy a hiány összege van felosztva ellátottak száma alapján és ez jelenti az éves 
hozzájárulás mértékét.  Ez Mezőkomárom esetében éves szinten több,  mint  kétszázezer forint,  ami  
nagyon sok.  Ha ez ügyben tudnánk továbblépni úgy,  ahogy az előbb erről szó volt,  akkor ezek a  
költségek az önkormányzatok részére csökkennének.
Pirtyák Zsolt elmondja, hogy 20%-kal nőne az ellátottak száma, ugyanígy az állami hozzájárulás is, 
az több mint hárommillió forintot jelentene.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt elmondja, hogy még az merült fel kérdésként a tegnapi jegyzői értekezleten, 
hogy kinek mennyi lesz a havi hozzájárulása. Ezt is tartalmazza az utolsó táblázat. Fel vannak sorolva 
a települések és feladatonként  a hozzájárulások éves szinten, illetve havi  bontásban a családsegítő  
kivételével.
Závodni  Lászlóné hozzáteszi,  hogy  azért,  mert  az  az  egyetlen  feladat,  amelyiken  megtakarítás 
mutatkozik.
Dr.  Kóródi-Juhász  Zsolt elmondja,  hogy  lényegében  21  649  ezer  forintot  kell  hozzátenni  a 
településeknek  a  működtetéshez.  Helyenként  lakosságszám-arányosan,  helyeként  pedig  ellátotti 
létszám alapján vannak kiszámolva a hozzájárulások.
Pődör Gyula elnök 13 óra 23 perckor visszatért az ülésre.
Pődör Gyula elnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek kérdése, vagy kiegészítése a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 
Mivel kérdés nem merült fel, így szavazásra hívja fel a jelenlevőket.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti 
Intézményi  Társulás  Társulási  Tanácsának    4  /  201  4  .  (  II.   
04  .) számú határozata:  

Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási  Tanácsa úgy határozott, hogy a 2014. évi 
költségvetésről szóló koncepciót megtárgyalta és a határozat 
elválaszthatatlan melléklete szerint elfogadja.
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Felelős: Pődör Gyula elnök
Határidő: folyamatos

2.  Az  Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményi  Társulás  Szervezeti  és 
Működési Szabályzata

Pődör  Gyula  elnök  felkéri  Dr.  Kóródi-Juhász Zsolt  jegyzőt,  hogy ismertesse  a  napirendi 
pontot. 
Dr.  Kóródi-Juhász Zsolt  elmondja,  hogy az előterjesztésben elég részletesen megpróbálta 
leírni, hogy mi  a napirend lényege. Tavaly júliusban már döntött a  Társulási  Tanács arról, 
hogy el kell készíteni a különböző szabályzatokat. A legtöbb szabályzat elkészült, egyedül a 
szervezeti és működési szabályzat maradt el időhiány miatt. Ennek elkészítésénél próbáltuk 
alkalmazni  a  saját  önkormányzatunk  szervezeti  és  működési  szabályzatát.  A 
Kormányhivatal  ezzel  kapcsolatban küldött  egy törvényességi  felhívást,  bár  a  jogszabály 
nem állapít meg határidőt az elkészítéssel kapcsolatban, de a Kormányhivatal  álláspontja 
szerint a társulásnak azonnal,  a megalakulásakor rendelkeznie kell szervezeti és működési 
szabályzattal.
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sajnos szerkesztési hiba miatt a 49. pont után ismét 
a 45. pont következik, ez természetesen javításra kerül.
A működés főbb kérdéseit, mint például a szavazás módját, a szavazati arányokat mind a 
társulási  megállapodás  tartalmazza.  Még  a  költségvetés  benyújtásának  időpontját  is 
szabályozza a megállapodás,  a szervezeti  és  működési  szabályzat részletesebben kibontja 
ezeket  a  szabályokat.  Nagyon  sokszor  visszautal  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  a 
társulási megállapodásra és azt mondja, hogy az ott lefektetett szabályokat kell alkalmazni.
Pődör  Gyula elnök  javasolja,  hogy  a  45-ös  pontban  a  kézfelemeléssel  történő  szavazást 
változtassák meg szavazócédulával történő szavazásra, mert azokon látszódnak a százalékos 
arányok is.
Dr.  Kóródi-Juhász  Zsolt elmondja,  hogy  ez  is  kézfelemelésnek  minősül,  a  cédula  csak 
segítséget jelent a szavazati arányoknál.
Pődör Gyula elnök elmondja, hogy attól függetlenül, hogy átírják-e vagy sem a szabályzatot, 
hagyományként tartsák meg a szavazócédulával történő szavazást.
Mivel  az  elmondottakra  nem  volt  válasz,  Pődör  Gyula elnök  visszavonta  módosító 
javaslatát.
Pődör Gyula elnök  ismerteti  a határozati  javaslatot és megkérdezi,  hogy van-e  valakinek 
valamilyen kérdése vagy kiegészítése az elmondottakkal kapcsolatban.
Mivel kérdés nem merült fel, így szavazásra hívja fel a jelenlevőket.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti 
Intézményi  Társulás  Társulási  Tanácsának    5  /  201  4  .  (  II.   
04  .) számú határozata:  
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1. Az  Enying  Mikrokörzeti  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézményi  Társulás  Társulási  Tanácsa  az  előterjesztés 
mellékletét képező törvényességi felhívást megismerte.

2. A Tanács jelen határozat mellékletét képező SZMSZ 
tervezetet elfogadja.
3. Felkéri az elnököt, hogy a törvényességi felügyeleti szervet 
tájékoztassa a felhívásban szereplőkkel kapcsolatos 
intézkedésről.

Határidő: SZMSZ hatálybalépése tekintetében az elfogadást 
követő nap, a Kormányhivatal tájékoztatás tekintetében 2014. 
február 10.

Felelős: Pődör Gyula elnök

3. Vegyes ügyek
     Felelősségbiztosítás kötése

Pődör Gyula elnök  elmondja, hogy felvetődött a felelősségbiztosítás kérdése a napokban. Megkéri 
Dr. Kóródi-Juhász Zsoltot, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt elmondja, hogy a biztosító felhívta a figyelmüket arra, hogy Enying Város 
Önkormányzatának  felelősségbiztosításában  rögzítve  van  a  munkaadói  felelősség,  de  ez  már  nem 
terjed ki az Egyesített  Szociális Intézményre és az ott  foglalkoztatottakra, tekintettel arra, hogy az  
ESZI irányító szerve már a társulás. A vagyontárgyak az önkormányzatok tulajdonában maradtak, így 
ezekre kiterjed a vagyonbiztosítás, de a felelősségbiztosítás nem. A biztosító javasolta, hogy a társulás 
kössön  egy  felelősségbiztosítást,  amely  magában  foglalja  a  munkaadói  felelősségbiztosítást  is, 
tekintettel arra, hogy a munkavállalók által okozott károkért a munkáltatónak helytállási kötelezettsége 
van.
Javasolja,  hogy hozzon a  Társulási  Tanács  egy olyan  határozatot,  amelyben  megbízza  az  elnököt 
árajánlatok bekérésére a biztosítóktól. 
Hozzáteszi,  hogy Enying  Város  Önkormányzatának éves szinten ez a biztosítás 95 ezer forintjába 
kerül, de a városhoz sokkal több intézmény és dolgozó tartozik. 
Köő Péter megkérdezi, hogy volt-e már példa arra, hogy szükség volt erre a biztosításra?
Závodni Lászlóné azt válaszolja, hogy sajnos igen.
Pődör Gyula elnök kéri,  hogy ha a  tanács  nem szavazza meg  ezt  a  javaslatot,  akkor  kéri,  hogy 
hozzanak egy olyan határozatot, hogy Enying saját hatáskörébe tartozó emberekre megköthesse ezt a 
biztosítást,  mert  a  károk sok millió  forintra  is  rúghatnak,  különös tekintettel  az  időjárásból  eredő  
balesetekre.
Dr.  Kóródi-Juhász  Zsolt elmondja,  hogy  akár  a  gondozottakat  is  érheti  baleset  az  intézmény 
területén, amivel kapcsolatban kártérítésre tarthat igényt, ezt a biztosító átvállalja, ami jelentős terhet  
jelentene.
Pődör Gyula elnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy ki támogatja az árajánlatok bekérését?
Mindenki egyöntetűen igennel felelt.
Pődör Gyula elnök ismerteti a határozati javaslatot, majd szavazásra hívja fel a jelenlevőket.

A Társulási Tanács  3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a határozati  javaslatot  és az alábbi  
határozatot hozta:
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Enying  Mikrokörzeti  Szociális-  és  Gyermekjóléti 
Intézményi  Társulás  Társulási  Tanácsának    6  /  201  4  .  (  II.   
04  .) számú határozata:  

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás  Társulási  Tanácsa felkéri  az  elnököt  a  társulás 
felelősségbiztosításával  kapcsolatban az  árajánlatok 
bekérésére.

Felelős: Pődör Gyula elnök
Határidő: azonnal

Pődör Gyula elnök megkérdezi, hogy  napirenden kívül  van-e még valakinek kérdése vagy 
észrevétele.

Mivel sem kérdés, sem észrevétel nem volt, az ülést 13.43 órakor lezárta.

Enying, 2014. 02.04.

Pődör Gyula 
Elnök

Pirtyák Zsolt Köő Péter
Hitelesítő Hitelesítő
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