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2017. szeptember 21-i soros n y í l t  üléséről 

 

 

 

16/2017. (IX. 21.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

17/2017. (IX. 21.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 

18/2017. (IX. 21.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Napirend elfogadása 

19/2017. (IX. 21.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Tár-
sulás 2017. évi féléves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatás elfogadására 

20/2017. (IX. 21.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési 
előirányzatainak módosítására 

21/2017. (IX. 21.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési 
határozatának módosítására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának  

2017. szeptember 21-én megtartott soros nyílt ülésén a Jászladányi 
Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 

 
Jelen vannak: 

Eszes Béla Jánoshida 
Szatmári Antalné Jászberény 
Tóth Nóra Jásztelek 

 

 3 fő 

 

 

 

Tanácskozási joggal jelenlévők: 

  
Lovász Imre  jegyző 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök 
Dr. Krikovics István  ügyvéd 
Zsoldiné Gonda Tünde Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 

intézményvezető 
Mezei Norbert Pénzügyi osztály vezetője 

 

 

Eszes Béla bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a jelenlévőket a pénzügyi bizottság ülésén, 
megállapítja, hogy a háromtagú Bizottság három tagja jelen van, a Bizottság határozatképes, 
az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Mácsainé Jónás Anikót kívánja megbízni. 
 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, jelezze ki ért egyet Mácsainé Jónás Anikó 
jegyzőkönyvvezetői megbízásával? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
16/2017. (IX. 21.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 21-i 
üléséről készült jegyzőkönyv vezetésével. 

   

Erről: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 

Eszes Béla bizottsági elnök: a jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Nórát, Jásztelek 
polgármesterét kéri fel. 
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Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Tóth Nórát jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 

határozatot hozza: 

 

17/2017. (IX. 21.) számú Pénzügyi Bizottság határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2017. 
szeptember 21-i ülésén Tóth Nórát, Jásztelek polgármesterét kéri fel jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 

 
Erről: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: a kiküldött meghívóban három napirendi pont került 
meghatározásra, melyet mindenki megkapott. Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy a 
napirend módosítására kívánnak-e javaslatot tenni? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a három napirendi pontból 
álló napirendet? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

18/2017. (IX. 21.) számú Pénzügyi Bizottság határozat 

 

Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2017. 
szeptember 21-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

 
1./ Tájékoztató a Társulás 2017. I. félévi költségvetésének helyzetéről 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
2./ Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

  
3./ Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
Erről: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Tájékoztató a Társulás 2017. I. félévi költségvetésének helyzetéről 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás I. félévi költségvetési helyzetéről készült 
írásos tájékoztatót mindenki megkapta. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy 
pár mondatban foglalja össze az írásos anyagot. 
 

Mezei Norbert: a munkaterv tartalmazza ezt a tájékoztatót a féléves teljesítésekről, bár 
törvényi előírás már nem rendelkezik róla. Úgy gondolja, hogy a tisztán látás érdekében jó, ha 
tájékozódik a bizottság a költségvetés helyzetéről, az ide vonatkozó jogszabály szerint 
elkészítette az anyagot. Egy intézmény fenntartásával a költségvetés szépen teljesül, a 
Társulás bevételei 61%-ra, kiadásai 51 %-ra teljesültek. A bevételeknél azért van 61 %, mert a 
Társulás nyert két pályázaton, és az előirányzatoknál még nem lett átvezetve, ez utólag fog 
megtörténni, és utána helyreáll az egyensúly. A kiadások teljesülése időarányos. Az írásos 
anyag tartalmazza részletezve a Társulás és külön az intézmény kiadásait és bevételeit. A 
maradvány a jogszabályoknak, megfelelően került felhasználásra. A tartalék megvan, azt 
egyáltalán nem használták. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: mindannyian meglepően tapasztalhatják, hogy nem 
kötelező az I. félévi tájékoztató, de az előirányzatok módosításánál jó volt, ha meg tudták 
nézni, hogy hol tart a költségvetés teljesítése az első félévben. Ahhoz, hogy tisztán láthassák a 
költségvetést, szükséges egy bizonyos szintű tájékozódás az első félév után. Úgy gondolja, 
hogy egyszerűsödött a Társulás működése. A kiadásoknál is időarányos a teljesülés, bár két 
kiemelkedő dolog van, az egyéb dologi kiadások 99%-on, a közlekedési költségtérítés 97%-
on teljesült, ezeket rendbe kell tenni, ha második félévben is szükséges a költségtérítés, akkor 
nem lesz elegendő az a forrás, amit beterveztek. Ha a második félévet is ugyanilyen ütemben 
tudják teljesíteni, akkor rendben lesz a költségvetés. Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy 
van-e valakinek kérdése, vagy véleménye az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a 

Társulás 2017. I. félévi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés 
szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 

 
19/2017. (IX. 21.) számú Pénzügyi Bizottság határozat 

 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi féléves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatás elfogadására 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és javasolja 
a Társulási Tanácsnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi 
költségvetése I. félévi végrehajtási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul venni az 
alábbiak szerint: 
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1. Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a 
teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, a 
Társulást megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről. 

2. A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve 
annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai  
 2./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 

2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy pár mondatban foglalja össze az írásos anyagot. 
 

Mezei Norbert: az előirányzat módosítására háromféle lehetőség van, a Kormányzati szintű 
módosítások, saját határkörű módosítások és a pénzmaradvány felhasználás. A Kormányzati 
szintű módosításra nem tesz javaslatot. Saját hatáskörű kisebb módosítások jelentkeznek a 
különböző bevételi és kiadási sorok között, valamint a pénzmaradványt, amit az előző ülésén 
meghatározott a Társulási Tanács, azt előirányzatosították, így változott a főösszeg, 
61.820.892,- forintról 66.272.101,- forintra. A mellékletben fel vannak sorolva, hogy mely 
sorokon történ változás, a nagyobb tételek a pénzmaradvány felosztást jelentik. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a 

Társulás 2017. költségvetési előirányzatainak módosítását 66.272.101,- forint bevétellel és 
kiadással az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 

 
20/2017. (IX. 21.) számú Pénzügyi Bizottság határozat 

 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolja, a Társulási tanácsnak a 2017. évi költségvetési előirányzatának módo-
sítását az előterjesztés szerint. 

 

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai  
 2./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
  é r t e s ü l n e k .  
 




