
Ikt. szám: 04-7/1/2018.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2018. február 08. napján 900 órakor, Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester – Pilisvörösvár, Bányai József polgármester – Pilisjászfalu, Csicsmanczai 
Tamásné polgármester – Pilisszántó.
 
Távollétét jelezte: Poppréné Révay Gyöngyi polgármester – Pilisszentiván 
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ, Jákliné Komor Szilvia intézményi 
referens, Krausz Valéria - munkaszervezet vezetõ (GESZ), Balla Zsuzsanna – munkaszervezet vezetõ helyettes 
(GESZ) Péntek Beáta – Napos Oldal intézményvezetõ, dr. Imre Gábor – Pilisjászfalu jegyzõ
 
Gromon István elnök: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Társulási Tanács 3 fõvel határozatképes. 
Sürgõsséggel kérte napirendre venni „A Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Család- és 
gyermekjóléti szolgálata valamint Család- és gyermekjóléti központja módosított szakmai programjának és módosított 
Szervezeti és Mûködési szabályzatának jóváhagyása” címû, 5/2018. számú elõterjesztést, melyet javasolt az 5. 
napirendi pontban tárgyalni. Szavazásra tette fel a napirendi pontokat és azok sorrendjének elfogadását.
 
A Társulási Tanács a napirendi pontokat a jelenlévõ tagok (3 fõ) 20 igen (egyhangú) szavazatával elfogadta. 
(Pilisvörösvárt 15, Pilisszántót 3, Pilisjászfalut 2 szavazatszám illeti meg.)
 
Napirendi pontok:                                                                                                                          Elõadó
       

1)     Nyilatkozat az Áht. 29./A § alapján a 2018. költségvetési évet 
követõ három év várható bevételeirõl és kiadásairól (Et: 2/2018.) 
MT       

 
2)     Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 

2018. évi költségvetésének elfogadása (Et: 3/2018.) MT
 
3)     Pilisjászfalu Község Önkormányzatának kiválása a Pilisvörösvár és 

Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásból (Et: 1/2018.) 
MT 

 
4)     Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa 2018. évi munkaterve (Et: 4/2018.) 
 
5)     A Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Család- és 

gyermekjóléti szolgálata valamint Család- és gyermekjóléti 
központja módosított szakmai programjának és módosított 
Szervezeti és Mûködési szabályzatának jóváhagyása 
(Et: 5/2018.) 

 
6)     Egyebek
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1.      napirendi pont
Nyilatkozat az Áht. 29./A § alapján a 2018. költségvetési évet követõ három év 



várható bevételeirõl és kiadásairól (Et: 2/2018.) 
 
 

Gromon István elnök: Ismertette a napirendet. Az Államháztartásról szóló törvény szerint a társulás évente, 
legkésõbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követõ három évre várható összegét. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 1/2018. (II. 08.) TT. sz. 
határozata az Áht. 29/A. § szerinti, Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás fizetési 
kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követõ három évre várható összegének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az 
államháztartásról szóló törvény 29/A. § és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. 
§ (1) és (2) bekezdése szerinti, Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás fizetési 
kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követõ három évre várható összegét jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                                                           Felelõs: elnök
 
A Társulási Tanács a fenti határozatát a jelenlévõ tagok (3 fõ) 20 igen (egyhangú) szavazatával hozta. (Pilisvörösvárt 
15, Pilisszántót 3, Pilisjászfalut 2 szavazatszám illeti meg.)
 
Gromon István elnök: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 

költségvetésének elfogadása (Et: 3/2018.)
 

 
Gromon István elnök: Ismertette a napirendet. A 17/2. sz. mellékletben láthatóak a mûködési hozzájárulások. Sajnos 
az állami támogatás egy-egy feladatra sokkal kevesebb, mint a tényleges kiadás. A feladat ellátása kötelezõ, de a 
finanszírozás mértéke néha csak a kiadások 20-25, olykor 50%-át fedezi. Táblázatban láthatóak továbbá a társult 
települések hozzájárulásai a társulás kiadásaihoz és külön táblázatban a Munkaszervezet költségei. 
 
Krausz Valéria - munkaszervezet vezetõ: Amikor megkapták a Pilisjászfalu kilépési szándékát tartalmazó 
határozatot, úgy gondolták, hogy a tervezés során meg tudják már jeleníteni a kilépéssel kapcsolatos 
normatívacsökkenést és egyéb adatokat. Sajnos azonban a rendszert december elején le kellett zárni, így ezt nem 
tudták megoldani, már nem lehetett érvényesíteni. Az Államkincstár a költségvetés nyomtatványban fixen berögzíti a 
támogatási összegeket. A módosítás májusban lehetséges csak, akkor vissza tudják venni Pilisjászfalu állami 
támogatását 6 hónapra. Ez kb. 1 millió forint állami támogatás-kiesést jelent a rendszerbõl. A Munkaszervezet 
költségei a többi településre hárulnak arányosan.  Amint a módosítás megtörténik, Pilisjászfaluval elszámolnak, illetve 
a többi társult település is értesül az õket érintõ változásokról.
A Társulás bevételeirõl szót ejtve elmondta, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál emelkedett az állami 
támogatás 5%-kal (kb. 5 millió forint), illetve a Központnál is emelkedett. De ugyanakkor sajnos a minimálbér 
emelése a Napos Oldalnál (központ nélküli egységnél) 8 millió forintot és a Központnál (mely csak pilisvörösvári 
feladat), 2 millió forintot jelentett. Tehát némi állami támogatásemelés mellett hatalmas nagyságú garantált 
bérminimum emelést kellett eszközölni, így a társult településeknek sajnos növekedett a hozzájárulása.  Pilisszántó 
esetében az elõzõ évekhez képest azért van csak minimális eltérés, mert az idén nem vesznek igénybe nappali ellátást, 
így csökkent a hozzájárulásuk. A garantált bérminimum-emelés leginkább Pilisvörösvárt sújtotta, ahol 5 millió 
forintos emelkedés látható emiatt a költségvetésben. 
 
Gromon István elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2/2018. (II. 08.) TT. sz. 
határozata a Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
 



Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. §, 23-26. §-ai alapján a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidõ: azonnal                                                                            Felelõs: elnök, Munkaszervezet vezetõje
 
A Társulási Tanács a fenti határozatát a jelenlévõ tagok (3 fõ) 20 igen (egyhangú) szavazatával hozta. (Pilisvörösvárt 
15, Pilisszántót 3, Pilisjászfalut 2 szavazatszám illeti meg.)
 
Gromon István elnök: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
3. napirendi pont

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának kiválása a Pilisvörösvár és Környéke 
Szociális Intézményfenntartó Társulásból (Et: 1/2018.)

 
 
Gromon István elnök: Ismertette a napirendet. 
 
Bányai József: Pilisjászfalu Tinnyének is ellátja a feladatot. A tavalyi évben volt egy igény Tinnye részérõl a házi 
segítségnyújtásra, mely végül nem került ellátásra, mert a kérés Pilisvörösvár részérõl elutasításra került. Az a 
személy, aki részére kérték volna a segítségnyújtást, sajnos azóta meghalt. A Tinnyei önkormányzattal közösen arra a 
megállapításra jutottak, hogy máshol láttatják el a feladatot. A jogszabályi okokat nem vitatja. Elmondta, hogy 
Budakeszihez fognak csatlakozni, ahol nem probléma az, hogy Pilisjászfalun keresztül Tinnyét is ellátják. Pilisjászfalu 
kiválásának oka fõként ez.
 
Gromon István elnök: Sajnálatát fejezte ki Pilisjászfalunak a Társulásból való kiválásával kapcsolatban.
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester – Pilisszántó: Az elhangzottak szerint nem gazdaságossági oka van a 
kiválásnak.
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Nem.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: A határozati javaslatban szerepeltetnek egy határidõt arra 
vonatkozóan, ameddig a társult települések képviselõ-testületeinek tudomásul kell vennie Pilisjászfalu kiválását úgy, 
hogy a Társulási Megállapodás-módosítást idõben ratifikálni tudják. Javasolta, hogy a kipontozott részre írják be a 
2018. március 31-i határidõt. Pilisvörösváron a következõ rendes képviselõ-testületi ülés március 1-én lesz, amelyre 
elõkésztik a társulás megállapodásának módosítását, és megküldik a társult tagoknak. Ugyanazt a szövegezést 
szükséges elfogadnia a társult települések képviselõ-testületeinek, és az így egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodást ezután aláírják. Az intézmény alapító okiratát is módosítani szükséges, valamint a GESZ egy új 
költségvetést készít majd elõ. Idõben engedélyeztetni kell a mûködési engedély módosítását, hogy ne akadályozzák 
azt, hogy Pilisjászfalu Budakeszin kapjon normatívát.  
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Valamilyen szinten megérti, és nem akar vitatkozni Pilisvörösvár 
rendeletével, mely a társult települések ellátási területére vonatkozik. Õk úgy értelmezték, hogy amennyiben 
Pilisjászfalu tag a Társulásban, akkor a vele társult Tinnye települést is el kéne látniuk, Tinnye is igénybe vehetné az 
ellátást. Nem akar konkrét jogvitába belemenni, sajnos a jogszabály se egyértelmû. Budakeszi azonban másképp 
értelmezi a rendelkezést, mint Pilisvörösvár. Számukra a könnyebb az, ha Budakeszin láttatják el a feladatot. A két 
önkormányzat ezt a döntést hozta.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Kérdése, hogy Tinnye társult településként lép be Budakeszire?
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Már belépett.
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jelezte, hogy vannak központi, jogszabály szerinti kötelezõ feladatok, mely szerint a 
társult településeknek el kell látni a feladatot. Pilisjászfalu tagja a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 
Intézményfenntartó Társulásnak, viszont Tinnye nem. A kötelezõ feladatokba nem tartozik, hogy Tinnyén, mint nem 
társult településen is el kell látnia a házi segítségnyújtási feladatot a Társulásnak. Ilyen megkeresésre tudomása szerint 
nem is került sor.
 
dr. Imre Gábor jegyzõ - Pilisjászfalu: Szóban beszéltek csak róla, de a tárgyalás során nem értettek egyet a 
feladatellátásban, jogértelmezési aggályok merültek fel köztük a két évvel ezelõtti (a Központ megalakulásakor tartott) 
megbeszélésen.
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Elmondta, hogy Tinnye most társult tag lett Budakeszin, azonban van 
ott olyan közös hivatali település, mely nem tagja a társulásnak, mégis ellátják.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Nem érti, ha komoly csatlakozási szándéka volt Tinnyének a 
társuláshoz, akkor miért nem kezdeményezte írásban? Ha ezt megtette volna, akkor a Társulás tárgyalta volna, mint 
ahogyan Piliscsaba csatlakozási szándékát is tárgyalta két alkalommal is.
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Nem nyilatkozna a Tinnyei önkormányzat nevében. Õk úgy értelmezték, 
hogy Pilisjászfalun keresztül a feladatok ellátása Tinnye részére megoldható. De nem akar vitát nyitni az ügyben.
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester – Pilisszántó: Tehát akkor Tinnye a jogértelmezési vita miatt nem látta el 
sehogy a feladatot?
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Nem látta el.
 
dr. Imre Gábor jegyzõ - Pilisjászfalu: Addig nem is volt probléma, amíg nem keletkezett konkrét igény. 
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Azután fogalmazódott meg az igény arra, hogy lássák el máshol a 
feladatot, miután a házi segítségnyújtásban ellátandó néni meghalt.
 
Gromon István elnök: Nagyon sajnálja, és csodálkozik a helyzeten, mert amennyiben valaki be akart lépni a 
Szociális Intézményfenntartó Társulásba korábban, azt komolyan vették, és tárgyalták az ügyet (pl. Piliscsabát már 
kétszer).
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester – Pilisszántó: Mikor kiderült ez a probléma, azt úgy is lehetett volna 
orvosolni, hogy Tinnye kéri a csatlakozását és az ellátást.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Tinnye nem kérte a csatlakozást, hanem Pilisjászfaluval közös 
önkormányzat jogán akarta az ellátást, viszont a jogszabály szerint így nem kell ellátnia Tinnyét a Társulásnak, csak 
abban az esetben, ha csatlakozik. Erre úgy emlékszik, hogy kormányhivatali megerõsítést is kaptak.  Aljegyzõ 
Asszony ismerteti a Tinnye Község Önkormányzata részére ezen ügy kapcsán korábban megküldött állásfoglalásukat.
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester – Pilisszántó: Kérdése, hogy a hozzájárulást milyen lakossági létszám alapján 
kapja a Társulás, abban Tinnye is szerepel-e?
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: Tinnye is benne van, 3422 fõre kapja a hozzájárulást a Társulás, a 
költségvetésben is ez szerepel.
 
Gergelyné Csurilla Erika aljegyzõ - Pilisvörösvár: Felolvasta a 2016 májusában Intézményvezetõ Asszony ezirányú 
megkeresésére adott válaszát, melyet Intézményvezetõ Asszony továbbított Tinnye Önkormányzatának 
megkeresésére. 
 



„A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése kimondja, 
hogy: Polgármesteri hivatalt mûködtetõ települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
települési önkormányzat, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat, illetve a fõvárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fõvárosi önkormányzat lakosságszámától függetlenül köteles 
gyermekjóléti szolgálatot mûködtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat 
által mûködtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések 
lakosságára terjed ki.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdése alapján: A települési 
önkormányzat köteles biztosítani a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt mûködtet, vagy a közös önkormányzati 
hivatal székhelye a településen van…”
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján, tekintettel arra, hogy Pilisjászfalu Község Önkormányzata a társulás tagja, 
valamint Tinnye Község Önkormányzatával közös hivatalt mûködtet, és Pilisjászfalu a székhelytelepülés, 
értelemszerûen az õ feladata a család - és gyermekjóléti szolgálati feladatellátás Tinnye település esetében is. Erre a 
normatívát is a székhely szerinti település kapja meg. 
Az Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselõ-testületei egy vagy több önkormányzati feladat 
ellátásra társulást hozhatnak létre. Tekintettel arra, hogy Tinnye település esetében a család és gyermekjóléti 
szolgáltatás ellátására Pilisjászfalu önkormányzata a kötelezett, ezért értelemszerûen ennél az ellátási formánál - mivel 
Pilisjászfalu társult település - Tinnyén is el kell látnia a társulásnak a család - és gyermekjóléti szolgálati feladatokat. 
Ebben az esetben a helyi rendelet 15. § (4) bekezdését ennek megfelelõen kell értelmezni. 
A fentiekbõl következik, hogy mivel a házi segítségnyújtás esetében Pilisjászfalunak nincs jogszabályon alapuló 
ellátási kötelezettsége Tinnye település vonatkozásában, így a helyi rendelet 14. § (5) bekezdése egyértelmûen a társult 
települések közigazgatási területére vonatkozik, tehát Tinnyére nem. (Tinnye nem tagja a társulásnak).”
 
A levélbõl egyértelmû, hogy Tinnyén a Társulásnak a házi segítségnyújtást nem kell ellátni, csak a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat. Csak abban az esetben lett volna kötelezettsége, ha Tinnye csatlakozott volna a Társuláshoz.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Amennyiben Tinnye beadott volna egy csatlakozási kérelmet, akkor 
semmi akadálya nem lett volna a csatlakozásnak. Így komolyan vették volna a kezdeményezést.
 
Gromon István elnök: Úgy gondolja, akár csatlakozás nélkül, szolgáltatási szerzõdéssel is elláthatták volna Tinnye 
részére a házi segítségnyújtást. Úgy gondolja, hogy amennyiben megkereste volna õket Tinnye polgármestere, biztos 
találtak volna megoldást rá.
 
Bányai József polgármester – Pilisjászfalu: A költségvetésben is úgy szerepelnek az adatok, hogy 
Pilisjászfalu+Tinnye, vagyis 3422 lakosságszámra számoltak mindent. Számára a táblázatban is úgy tûnik ki, hogy a 
házi segítségnyújtás is számolva van. Az érveket érti, nem akar vitatkozni, viszont ez egy olyan hirtelen jött helyzet 
volt a családnak is, mely azonnali intézkedést igényelt volna. Miután elhunyt egy idõs asszony férje, és szükség lett 
volna az idõs asszony számára a házi segítségnyújtásra, melyet megkértek, de az elutasításra került. Ezután viszonylag 
hamar elhunyt az idõs asszony is, tehát ez egy gyorsan lezajló folyamat volt.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: A szóban forgó e-mailes egyeztetés két évvel ezelõtt, a Központ 
megalakulásakor zajlott le. A konkrét probléma viszont pár hónappal ezelõtt volt. Nem látja az összefüggést a két 
dolog között. 
 
dr. Imre Gábor jegyzõ- Pilisjászfalu: Két évvel ezelõtt azért jöttek a Polgármester úrhoz, hogy megbeszéljék, hogy 
lesz a házi segítségnyújtás ellátva Tinnyén. Mivel akkor nem látták a fogadókészséget, ezért nem adtak be most 
kérelmet. 
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Tinnyének csatlakoznia kellett volna a Társuláshoz, mint társult tag. 
Jegyzõ Úr bizonyára tudja, hogy a közigazgatásban az írásbeli út az irányadó. Kérdése, hogy írásbeli kérelmet miért 
nem adtak be?
 
dr. Imre Gábor jegyzõ- Pilisjászfalu: Két éve nem látták a fogadókészséget, így nem adtak be kérelmet. 
Megjegyezte, hogy a levelezésben sem merült fel egyszer se Pilisjászfalu részérõl, hogy Tinnye csatlakozzon, így 
megoldva a helyzetet.
 



dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Tinnye részérõl se merült fel soha csatlakozási szándék, csak ellátást 
akartak Pilisjászfalu jogán. Szerzõdhettek volna, de csak olyan megkeresés érkezett, hogy mivel Pilisjászfalu társult 
tag, lássa el a Társulás Tinnyét is a házi segítségnyújtás tekintetében is. Ez viszont nem feladata a Pilisvörösvár és 
Környéke Intézményfenntartó Társulásnak.
 
dr. Imre Gábor jegyzõ- Pilisjászfalu: Lehet, hogy kevésbé ismerik ezeket a jogszabályi környezeteket, de az lett 
volna véleménye szerint ennek a levélváltásnak az ésszerû folytatása, hogy Pilisvörösvár felkínálja, hogy ebben a 
helyzetben mit tudnának tenni.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Tehát Pilisvörösvártól vártak volna felkérést arra, hogy csatlakozzon 
Tinnye a Társuláshoz?
 
dr. Imre Gábor jegyzõ- Pilisjászfalu: Mivel szóban egyszer elutasítást kaptak két évvel ezelõtt, nem gondolta, hogy  
írásbeli kérelmet kéne beadniuk.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Tinnye önkormányzatának 2016 májusában, e-mailben történt 
megkeresésében is csak arról volt szó, hogy lássa el a Társulás Tinnyét is, de arról nem volt szó, hogy belépne a 
Társulásba. 
 
Krausz Valéria munkaszervezet vezetõ: A lakosságszámra reagálva elmondta, hogy félreértésrõl van szó, évek óta a 
számítás metódusa változatlan.  A lakosságszám azért szerepel a települések megnevezése mellett, mert az egy 
támpont és az állami támogatásigénylõ rendszerbõl nyerik ki az adatokat. Tehát az állami támogatások nyilván 
Pilisjászfalu esetében dupla lélekszámra érkeznek, de lélekszámra egyedül a család és gyermekjóléti szolgálatra 
számolnak. Ez látható is a költségvetés települések mûködési hozzájárulása táblázatban, a házi segítségnyújtásnál 0,3 
mutatószámra lett kiszámolva a 184.000 forint, mely Pilisjászfalu hozzájárulása. Tehát nem a lélekszám, hanem az 
ellátotti szám alapján számolták ki a házi segítségnyújtás hozzájárulását Pilisjászfalunak.
Tinnye és Pilisjászfalu közti elszámolásról annyit tud, amit Baranyai Mária köztisztviselõtõl hallott telefonon, hogy a 
két település közt egy szerzõdés áll fenn, miszerint fele-fele arányban osztoznak a költségeken. Ebben a 
beszélgetésben számon kérte õt Baranyai Mária, hogy miért fizet Tinnye a házi segítségnyújtásra. Félreértések 
elkerülése végett kijelentette, hogy ehhez semmi köze nincs a Munkaszervezetnek, ez a két település megállapodásán 
múlik.
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester – Pilisszántó: A települések mûködési hozzájárulása táblázatban láthatóak az 
arányok. Ha megnézik Pilisszántó lakosságszámát és a házi segítségnyújtás hozzájárulását, valamint 
Pilisjászfalu+Tinnye lakosságszámát és házi segítségnyújtását, egyértelmû, hogy csak Pilisjászfalu fizet házi 
segítségnyújtásra a Társulásnak.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ - Pilisvörösvár: Péntek Beáta intézményvezetõ Asszony 2016 májusában jelezte, hogy 
egy tinnyei telefonos megkeresés kapcsán felmerült a kérdés, hogy a Napos Oldalnak kell-e biztosítani család és 
gyermekjóléti szolgálatot, akár fenntartók közötti megállapodás alapján illetve házi segítségnyújtást Tinnye 
lakosainak, ha lesz rá igény. Ebbõl azt értelmezi kérdésként, hogy el kell-e látnia Tinnye lakosait azért, mert 
Pilisjászfalu a Társulás tagja. Csatlakozási szándékról nem volt szó.
 
Gromon István elnök: Úgy érzi, hogy egy kommunikációs hiba lehetett a felek között. Pilisjászfalu és Tinnye 
részérõl elhangzott, hogy Pilisjászfalun keresztül Tinnye is legyen ellátva. Erre a Pilisvörösvár szóban azt válaszolta, 
hogy azt nem lehet, de azt nem tették hozzá, hogy más módon lehetne (belépés a Társulásba, vagy ajánlatkérés az 
ellátásra). Úgy látja, nem jutott eszébe egyik félnek se, hogy másképp mûködhetne-e. Sajnálja, hogy így adódott, 
véleménye szerint ez nem jellemzõ Pilisvörösvárra. Megérti, hogy politikailag ez rossz helyzet Pilisjászfalu 
Önkormányzata számára, és meg kell oldaniuk a problémát. Reméli, hogy más területeken ez nem akadályozza majd a 
további együttmûködésüket.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot, kiegészítve az elhangzott dátummal.
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 3/2018. (II. 08.) TT. sz. 
határozata Pilisjászfalu Község Önkormányzatának a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó 
Társulásból való kiválásának tudomásulvételérõl
 



Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Pilisjászfalu 
Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 91/2017. (XII. 18.) sz. határozata alapján tudomásul veszi Pilisjászfalu 
Község Önkormányzatának kiválási szándékát a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásból 
a Társulási megállapodás 13.1. pontja alapján, 2018. június 30-i hatállyal.

 
A Társulási Tanács felkéri a társult települések önkormányzatainak Képviselõ-testületét, hogy 2018. március 31-ig 
minõsített többséggel döntsenek Pilisjászfalu kiválásának tudomásulvételérõl.
 
A Társulási Tanács felkéri a GESZ, Pilisvörösvárt, hogy a Társulási megállapodás módosításának tervezetét és az 
intézmény Alapító okiratának módosítását készítse elõ, majd a következõ társulási ülésre terjessze a Társulási Tanács 
elé, valamint felkéri az intézményvezetõt, hogy a mûködési engedély módosítást készítse elõ.
 
Határidõ: 2018.06.30.                                                                                      Felelõs: elnök, polgármesterek
 
A Társulási Tanács a fenti határozatát a jelenlévõ tagok (3 fõ) 20 igen (egyhangú) szavazatával hozta. (Pilisvörösvárt 
15, Pilisszántót 3, Pilisjászfalut 2 szavazatszám illeti meg.)
 
Gromon István elnök: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

 
4. napirendi pont

Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi munkaterve (Et: 
4/2018.)

 
 
Gromon István elnök: Ismertette a napirendet. A jogszabályokban rögzített és egyéb határidõkhöz igazodva 
készítették el a Társulási Tanács éves munkatervét. A munkaterv a Társulás döntési feladatainak áttekinthetõségét is 
segíti.
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 4/2018. (II. 08.) TT. sz. 
határozata az Áht. 29/A. § szerinti, Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 
munkatervének elfogadásáról
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulási Tanács 
2018. évi munkatervét a Társulási megállapodás 8.1. pontja alapján, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.
 
Határidõ: azonnal                                                                                                                              Felelõs: elnök

 
A Társulási Tanács a fenti határozatát a jelenlévõ tagok (3 fõ) 20 igen (egyhangú) szavazatával hozta. (Pilisvörösvárt 
15, Pilisszántót 3, Pilisjászfalut 2 szavazatszám illeti meg.)
 
Gromon István elnök: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

5. napirendi pont
A Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Család- és gyermekjóléti szolgálata valamint Család- és 

gyermekjóléti központja módosított szakmai programjának és módosított Szervezeti és Mûködési 
szabályzatának jóváhagyása 

(Et: 5/2018.)
 
 

Gromon István elnök: Ismertette a napirendet. 
 

Péntek Beáta Napos Oldal Szociális Központ intézményvezetõ: A napirend elõzménye az, hogy 2017 
novemberében hatósági ellenõrzés zajlott az intézményben az engedélyt kiadó szerv részérõl. Errõl akkor jegyzõkönyv 
született.  
2018. januárban pedig megkapták a végzést, melyben elõírták, hogy a szakmai programot és az intézmény szervezeti 
és mûködési szabályzatát néhány pontban módosítsák. Ezeket a módosításokat az intézményvezetõ elvégezte. A 
társulás munkatervét áttekintve látta, hogy a mai ülésen kívül, a következõ, március végi ülésen kérhetné a fenntartó 



jóváhagyását. Viszont a végzésben megfogalmazott 2 hónapos határidõ március 10-én lejár, ezért kérte, hogy 
sürgõsséggel tárgyalja a Társulás a módosítások jóváhagyását. 
A két dokumentumban a következõ módosításokat kellett elvégezni. A szakmai programban - mind a szolgálatnál, 
mind a központnál - név szerint szerepelt az ún. gyermekjóléti és ellátotti jogi képviselõnek a megnevezése (neve és 
telefonszáma). Mivel a gyermekjóléti és ellátotti jogi képviselõt az EMMI alkalmazza, és a személyükben gyakran van 
változás, ezért írta elõ módosításként, hogy ne legyen név szerint megnevezve a képviselõ, csak utaljanak az 
elérhetõségére. Az SzMSz-ben történõ változtatás viszont csak technikai, mert nem szerepelt az alapító okirat száma 
és dátuma. Ezt kellett bevezetni és ezért került ismételten elfogadásra a Társulási Tanács elé az Alapító okirat. 

 
Gromon István elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.

 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 5/2018. (II. 08.) TT. sz. 
határozata a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Család- és gyermekjóléti szolgálata valamint 
Család- és gyermekjóléti központja módosított szakmai programjainak jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár 2018. február 6. napján benyújtott Család- és 
gyermekjóléti szolgálata valamint Család- és gyermekjóléti központja szakmai programjait jóváhagyja.
 
A Társulási Tanács felkéri a Munkaszervezet vezetõjét, hogy a szakmai programban foglaltak végrehajtását – 
a szakmai munka eredményességét, a gazdálkodás szabályszerûségét és hatékonyságát – évente ellenõrizze. 
 
Határidõ: azonnal és évente folyamatos                                              Felelõs: Munkaszervezet vezetõje
 
A Társulási Tanács a fenti határozatát a jelenlévõ tagok (3 fõ) 20 igen (egyhangú) szavazatával hozta. (Pilisvörösvárt 
15, Pilisszántót 3, Pilisjászfalut 2 szavazatszám illeti meg.)

 
Gromon István elnök: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.

 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 6/2018. (II. 08.) TT. sz. 
határozata a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár módosított Szervezeti és mûködési 
szabályzatának jóváhagyásáról
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl 
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár 2018. február 6. napján kelt, módosított Szervezeti és 
mûködési szabályzatát jóváhagyja.
 
Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fenntartja azt a jogát, hogy a 
Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását 
kezdeményezze.

 
Határidõ: azonnal és évente folyamatos                                              Felelõs: Munkaszervezet vezetõje

 
A Társulási Tanács a fenti határozatát a jelenlévõ tagok (3 fõ) 20 igen (egyhangú) szavazatával hozta. (Pilisvörösvárt 
15, Pilisszántót 3, Pilisjászfalut 2 szavazatszám illeti meg.)

 
Gromon István elnök: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.

 
 

Egyebek
 
 
Gromon István elnök: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Hozzászólás hiányában bezárta a napirendi pontot. 
Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 940-kor.         

 



 
 

K.m.f.
 
 
 

Csicsmanczai Tamásné                                                                          Gromon István
       jegyzõkönyv hitelesítõ                                                                                        elnök


