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JEGYZŐKÖNYV  
 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 
2014. szeptember 11-én 

tartott rendes nyílt  üléséről 
 
 
 
Helye:  Polgármesteri Hivatal, polgármesteri iroda 
 8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:  Pődör Gyula elnök 
 Berta József, Mezőszentgyörgy polgármestere 

Pirtyák Zsolt, Lajoskomárom polgármestere 
Kiss István, Lepsény polgármestere 
Köő Péter, Mezőkomárom polgármestere 
 
 
Dr. Komáromi Eszter, Enying város aljegyzője 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt, Enying város jegyzője 
 
Závodni Lászlóné, pénzügyi vezető 
Vargáné Kránicz Erzsébet, intézményvezető 
 
Till Barbara jegyzőkönyvvezető 
 
 

Pődör Gyula elnök szeretettel köszönti a kedves képviselőket, megjelenteket. Az ülést 10 óra 
2 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a tanács tagjai határozatképes számban megjelentek. 
Létszámuk 4 fő, a szavazati arány 75%. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Till Barbarát, 
hitelesítésére felkéri Pirtyák Zsoltot, Lajoskomárom polgármesterét és Kiss Istvánt, Lepsény 
polgármesterét. Kéri, hogy aki a hitelesítők személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
10 óra 6 perckor Dr. Komáromi-Eszter, Enying város aljegyzője távozik a teremből, a Tanács 
létszáma továbbra is 4 fő. 
 
A Társulási Tanács 4 igen, egyhangú szavazattal (75%) a következő határozatot hozta: 
 

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának 26/2014. (IX. 11.) számú 
határozata: 

 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a 2014. szeptember 
11-i társulási tanácsülésen jegyzőkönyv hitelesítőnek Pirtyák Zsoltot, 
Lajoskomárom község polgármesterét és Kiss Istvánt Lepsény 
község polgármesterét elfogadja. 
 
 
Felelős: Pődör Gyula elnök 
Határidő: azonnal 
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Pődör Gyula elnök ismerteti a napirendi pontokat. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés 

 

1. Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2014. évi 
költségvetésének módosítása 

Előadó: Pődör Gyula elnök 

2. Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2014. évi 
féléves költségvetési beszámoló 

Előadó: Pődör Gyula elnök 

3. Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által ellátott feladatok féléves teljesítési 
adatairól tájékoztató 

Előadó: Pődör Gyula elnök 

4. Vegyes ügyek 

 

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

 
A Társulási Tanács 4 igen egyhangú szavazattal (75%) a következő határozatot hozta: 

 
Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának 27/2014. (IX. 11.) számú 
határozata: 
 
Enying Mikrokörzeti Szociális- és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a 2014. szeptember 
11-i társulási tanácsülés napirendi pontját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
 
Felelős: Pődör Gyula elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
1. Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2014. évi 
költségvetésének módosítása 

 
Pődör Gyula elnök ismerteti a napirendi pontot, majd felkéri Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 
urat a módosított határozati javaslat ismertetésére. 
 
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző köszöni a szót, majd elmondja, hogy a határozati 
javaslatban technikai módosítás történt, a mellékletekben viszont változás nincs. A módosított 
előirányzatoknál látszik, hogy az intézményi bevételeknél 10 millió forint növekedés látható 
melynek oka, hogy az S-Food Kft. téves helyre számlázott. Az EESZI helyett a Mikrokörzeti 
Társulás részére számlázott, így az Társulásnak tovább kellett számlázni az EESZI részére, 
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így az összeg bevételként és kiadásként is szerepel. Kérdezi, hogy más módosulás történt-e a 
számok tekintetében? 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető válaszolva a kérdésre elmondja, más módosítás nem 
történt. A Társulási oldalon bevételként és kiadásként is szerepel a továbbszámlázás összege. 
Enying átadta az első féléves Erzsébet-utalványok díját, mely bevételként és kiadásként is 
teljesült, ennek módosított előirányzata az év végén átvezetésre kerül. További módosítás nem 
történt a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest, hiszen ha az előirányzat mértéke változik a 
hozzájárulás mértékének egyenesen arányosan változnia szükséges. 
 
Pődör Gyula elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Kérdés, 
hozzászólás hiányában, kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak. 
 
 A Társulási Tanács 4 igen egyhangú szavazattal (75%) a következő határozatot hozta: 

 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának 28/2014. (IX. 11.) számú 
határozata: 
 
A Társulási Tanács a 4/2014. (II. 4.) számú határozatát 
(továbbiakban: eredeti határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. az eredeti határozat a 1. melléklete helyébe a jelen határozat 
1. mellékléte lép, 
 
2. az eredeti határozat a 2. melléklete helyébe a jelen határozat 
2. mellékléte lép, 
 
3. az eredeti határozat kiegészül a jelen határozat 3. 
mellékletével, ami az eredeti határozat 7. melléklete lesz, 
 
4. az eredeti határozat kiegészül továbbá a jelen határozat 4. 
mellékletével, mely tartalmazza a módosított előirányzatokat 
címenként és alcímenként, az eredeti határozat 5/M. melléklete 
lesz. 
 
 
Felelős:  Pődör Gyula elnök 
Határidő:  folyamatos 
 
 

2. Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2014. évi 
féléves költségvetési beszámoló 

10 óra 06 perckor Dr. Komáromi-Eszter, Enying város aljegyzője visszajön a terembe. 
 
Pődör Gyula elnök ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Závodni Lászlóné 
pénzügyi vezetőnek. 
 
10 óra 8 perckor megérkezik Berta József, Mezőszentgyörgy polgármestere, így a szavazati 
arány 80%-ra emelkedik, a Tanács létszáma 5 fő. 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető köszöni a szót, majd elmondja, hogy a hozzájárulások 
befizetésénél elmaradások mutatkoznak. Jelenleg egy település rendelkezik nagyobb összegű 
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tartozással. Amennyiben a fizetések időben megtörténnek, a feladatellátással nem lesznek 
gondok.  
 
Pődör Gyula elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Kérdés, 
hozzászólás hiányában, kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak. 
 
 A Társulási Tanács 5 igen egyhangú szavazattal (80%) a következő határozatot hozta: 

 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának 29/2014. (IX. 11.) számú 
határozata: 
 
A Társulás a 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését  
 
                                               94.124 e Ft kiadással és 
                                               95.884 e Ft bevétellel  
 
jelen határozat 1., 2. mellékletei szerint fogadja el. 
 
 
Felelős:  Pődör Gyula elnök 
Határidő:  azonnal 
 
 

 

3. Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által ellátott feladatok féléves teljesítési 
adatairól tájékoztató 

Pődör Gyula elnök ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Vargáné Kránicz Erzsébet 
intézményvezetőnek. 
 
Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezető köszöni a szót, majd elmondja, hogy a 
mellékletben található táblázatok segítségével összehasonlítható a féléves teljesítés. A 
tervezett előirányzott bevételeknek az 50%-a teljesült. A kiadásoknál látható, hogy a tervezett 
50%-át használta fel az intézmény. A kiadás 410 ezer forinttal haladja meg a tervezettet. Ez az 
összeg a ki nem fizetett számlákból tevődött össze. A harmadik táblázatnál látható a bevétel 
és kiadás különbözete, melynél megemlíti, hogy a családsegítő szolgálatnak 577 ezer forint a 
plusz bevétele, mely nem plusz összegként szerepel majd az év végén, hiszen erre a 
szakfeladatra több teljesítés írandó majd. 
 
Pődör Gyula elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Kérdés, 
hozzászólás hiányában, kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak. 
 
 A Társulási Tanács 5 igen egyhangú szavazattal (80%) a következő határozatot hozta: 

 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának 30/2014. (IX. 11.) számú 
határozata: 
 
Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy az Enyingi 
Egyesített Szociális Intézmény által ellátott feladatok féléves 
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teljesítési adatairól szóló tájékoztatást megismerte és a határozat 
elválaszthatatlan melléklete szerint elfogadja.  
 
 
Felelős:  Pődör Gyula elnök, Vargáné Kránicz Erzsébet 
intézményvezető 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

4. Vegyes ügyek 

Pődör Gyula elnök kérdezi Köő Péter Mezőkomárom polgármesterétől, hogy van-e 
információja arra, hogy Szabadhidvég a MÜKI-t megigényli-e? 

Köő Péter polgármester elmondja, hogy nincs információja erről a kérdésről. 

Pődör Gyula elnök felkéri Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőt, hogy Szabadhidvéget 
tájékoztassa a MÜKI lehetőségeiről. 

Pődör Gyula elnök felkéri Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyzőt, hogy tájékoztassa a Társulás 
tagjait a tartozások rendezéséről szóló megállapodásról. 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző köszöni a szót, majd elmondja, hogy a megállapodás nem a 
legjobb megoldás. Az államháztartási törvény szerint úgynevezett pénzforgalmi szemléletű 
számvitelt folytatnak, ellentétben a legtöbb gazdasági társasággal, vállalkozással, akik 
eredményszemlélet szerint könyvelnek. A társulási megállapodás egyértelműen rendelkezik 
arról, hogy mit kell tenni nem fizetés esetén, természetesen ahol rendelkeztek az inkasszós 
felhatalmazásról, ott lehet élni az inkasszós joggal, ahol viszont nem ott fizetési meghagyásos 
eljárást szükséges indítani. A megállapodás megkötése azért merült fel, - abban az esetben, ha 
a Társulási Tanács jóváhagyja - mert, ha valaki végigolvassa a megállapodást, akkor látszik 
belőle, hogy Mezőkomáromra vonatkozóan a tavalyi évben voltak számlaelmaradások ezek a 
tervadatok alapján kerültek kiállításra, viszont a tényadatok azt mutatták, hogy jóval kevesebb 
hozzájárulás megfizetése szükséges. Ha a pénzforgalmi szemléletmód szerint szabályosan 
szeretne eljárni a Társulás, abban az esetben Mezőkomáromnak szükséges elutalnia a Társulás 
részére a 808.500,- Ft-ot, a Társulás pedig visszautalja a 793.750,- Ft-ot. Így a különbözet a 
14.747,- Ft kerülne jóváírásra. Beszámítást lehetne alkalmazni amennyiben a Társulás 
eredményszemléletű számvitelt folytatna, de nem ezt folytat. Ennek érdekében született egy 
megállapodás tervezet, mely oly szempontból nem megfelelő, mert a Társulási tagokat arra 
sarkallja, hogy ha a tényadatok eltérnek az előzetesen megállapított adatoktól, akkor a 
későbbiekben lehetséges ezt így rendezni. A kérdés az, hogy megoldhatónak látja-e a 
Polgármester úr, hogy pénzforgalmi szemlélet szerint bonyolódjon az adott kérdés. Kérdezi, 
hogy döntsön-e erről a Társulási Tanács? 

Köő Péter polgármester javasolja, hogy ne szülessen döntés ez ügyben, hozzáteszi, hogy még 
a mai napon elindítják az utalást. Kérdezi, hogy csak Mezőkomárom települést érinti-e a 
kérdés? 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető hozzáfűzi, hogy még egy települést érintett a 
kompenzációs szerződés, viszont Szabadhídvég írásban nyilatkozott, hogy pénzforgalomban 
szeretné lebonyolítani a tartozást, így csak Mezőkomáromot érinti ez a kérdés. 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző hozzáfűzi, hogy nem szabad teret engedni az eltérő 
megállapodásoknak, mert egy idő után parttalan helyzetet alakít ki. 

Köő Péter polgármester kérdezi, hogy mi az utalás menete? 
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy Mezőkomárom pénzügyes kolléganőjével 
felveszi a kapcsolatot, és tájékoztatja a folyamatról. 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a 2013. évi feladatok pénzügyi 
elszámolása megtörtént. Az év elején kalkulált előirányzatban kiszámításra kerültek a 
kiadások, bevételek a 2. év végi normatív támogatások összege. A hozzájárulások mértéke 
előre nem megbecsülhető! A feladatmutatók elszámolása után látható, hogy mely 
településeknek jár vissza összeg, és mely településeknek szükséges még fizetnie.  

Pődör Gyula elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Kérés, hozzászólás 
hiányában kéri a Társulás Tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirendi pont napirendről való 
levételre kerüljön, kézfeltartással szavazzon. 

A Társulási Tanács 5 igen egyhangú szavazattal (80%) a következő határozatot hozta: 

 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának 31/2014. (IX. 11.) számú 
határozata: 

 

Az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a 
„Megállapodás - Mezőkomárom 2013. évi szociális feladat 
ellátási hozzájárulás tartozásának rendezéséről”  szóló 
előterjesztést a napirendről leveszi. 
 
 
Felelős:  Pődör Gyula elnök 
Határidő:  azonnal 

 
 
Mivel nem merült fel kérdés, Pődör Gyula elnök a Társulási ülést 10 óra 26 perckor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2014. szeptember 30. 
 
 

Pődör Gyula  
       Elnök     

 
 

  Pirtyák Zsolt         Kiss István 
 Hitelesítő          Hitelesítő  
 


