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22/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megbízására 

23/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

24/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Napirend elfogadása 

25/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás 2018. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadására 

26/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési 
előirányzatainak módosítására 

27/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési 
határozatának módosítására 

28/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás 2018. évi belsőellenőrzési 
ütemtervének elfogadására 

29/2017. (XI. 28.) sz. Pénzügyi Bizottság 
határozata 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
Pénzügyi Bizottsága 2018. Évi 
munkatervének elfogadásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának  

2017. november 28-án 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. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szatmári Antalnét, Jászberény alpolgármesterét 
kéri fel. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Szatmári Antalnét 
jegyzőkönyv hitelesítőnek? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 

határozatot hozza: 

 

22/2017. (XI. 28.) számú Pénzügyi Bizottság határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2017. 
november 28-i ülésén Szatmári Antalnét, Jászberény alpolgármesterét bízza meg a 
jegyzőkönyv hitelesítésével. 

 
Erről: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Eszes Béla bizottsági elnök: 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: 
 
23/2017. (XI. 28.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2017. november 28-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 kiküldött meghívóban öt 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 az öt napirendi pontból álló 
napirendet? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

24/2017. (XI. 28.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

 

Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2017. 
november 28-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Javaslat a Társulás 2018. évi költségvetési koncepciójára 

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 
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4./ Javaslat a Társulás belső ellenőrzésének 2018. évi ütemtervére 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
  Lovász Imre jegyző 

 
5./ Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkatervére 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 
 

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

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

Javaslat a Társulás 2018. évi költségvetési koncepciójára 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás 2018. évi koncepciójáról készült írásos 
anyagot mindenki megkapta. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy pár 
mondatban foglalja össze az írásos anyagot. 
 
Mezei Norbert: a koncepció elkészítését törvényi kötelezettség már nem írja elő, de 
elkészítették az anyagot, hogy mindenki tisztán lásson 2018. év vonatkozásában. A Társulás 
már csak 1 intézményt tart fenn, a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központot, melynek 
működésében nagy változások nem várhatóak, a jövő évi minimálbér emelések érintik a 
költségvetést. Az állami támogatás az előző évhez képest szinten fog maradni. A Társulás 
költségvetésében nem történik változás, a Jászsági Kábítószer Egyeztető Fórum költségeire 
került 2 millió forint betervezésre, mely a kiadásoknál megjelent. Két projekt még 
folyamatban van. A településeket érintő költségek a 2016. évi lakosságszám alapján kerültek 
feltüntetésre, nagyságrendileg ezekre az összegekre kell számítani.  
 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Jászsági Kábítószer pályázatnál már minden 
pénzeszköz föl lett használva? 
 
Mezei Norbert: igen, azzal már el kellett számolni. 
 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: az elhangzott két millió forint a Társulás 
költségvetésének terhére lesz betervezve, és emellett ismét pályázni fognak erre az összegre, 
és ha nyer a pályázat, akkor remélhetőleg nem lesz szükség ennek a finanszírozására? 
 
Szatmári Antalné: így van, továbbra is minden pályázati lehetőséget figyelnek. 
 

Mezei Norbert: pénzmaradvány egyelőre nem került feltüntetésbe a koncepció során, 
valószínűleg pénzmaradványra nem lehet számtani, ezért a településeknek a jövő évben már 
fizetni kell a hozzájárulást.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek 
kérdése, vagy véleménye az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 



 5 

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

Társulás 2018. évi koncepcióját az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 

 

25/2017. (XI. 28.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadására 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás 2018. évi koncepcióját 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 .  

 

 

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 módosításon a bekövetkezett változások kerültek átvezetésre. 
Két nagyobb módosítás történt, mellyel a két sikeres pályázat került beépítésre a bevételi és a 
kiadási oldalon egyaránt 500 ezer forint, illetve 3.775.616 forint, összesen 4.275.616 Ft 
összegben. Ezek a pályázatok már le is futottak, el is lett velük számolva. A saját hatáskörű 
módosítások csak sorokat érintettek átcsoportosítás formájában a Társulás és az intézmény 
tekintetében is. Javasolja az előirányzat módosítások elfogadását, mely alapján a Társulás 
költségvetésének főösszege 70.547.717,- Ft-ra módosul. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: örül, hogy a költségvetési főösszeg a 61.820.892,- 
forintról az előző módosítást követően 66.272.101,- forintra, most pedig ismét emelkedve 
70.547.717,- forintra módosul, és így év végére legalább a pályázatok is a helyükre kerültek. 
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. költségvetési előirányzatainak módosítását 70.547.717,- forint bevétellel és 
kiadással az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 

 

26/2017. (XI. 28.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
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Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Társulási tanácsnak a 2017. évi költségvetési előirányzatának 
módosítását 70.547.717,- forint bevétellel és kiadással 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 .  

 

 

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

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításai lettek átvezetve a költségvetési határozaton, az erről szóló írásos anyagot 
mindenki megkapta. Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e az 
írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Mezei Norbert: az előterjesztés szerint az előzőleg elfogadott előirányzat módosítások 
kerülnek a költségvetési határozatban átvezetésre, melyet elfogadásra javasol.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye 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 határozatának módosítását az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 

 
27/2017. (XI. 28.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési határozatának módosítására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és a 
Társulási Tanácsnak a 2017. évi költségvetési határozat módosítását  

 70.547.717,- Ft bevétellel és 

70.547.717,- Ft kiadással 

javasolja elfogadni, az előterjesztésben foglaltak 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 .  
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4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a Társulás belső ellenőrzésének 2018. évi ütemtervére 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Lovász Imre jegyző 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a belső ellenőrzési ütemtervet írásban mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a belső ellenőrzés kötelező önkormányzati feladat, amelyet a módosított 
önkormányzati törvény kiterjesztett a Társulásra is. A belső ellenőrzési tervnek kötelezően 
tartalmaznia kell a költségvetéssel kapcsolatos tárgyköröket, amelyek az ütemtervben 
szerepelnek. A jövő évi ütemtervet november 30-ig szükséges elfogadni. A szolgáltatási 
szerződés a tavalyihoz képest nem változik.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye az írásos anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

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

Társulás belső ellenőrzésének 2018. évi ütemtervét az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 

 
28/2017. (XI. 28.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi belsőellenőrzési 

ütemtervének elfogadására 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja, a Társulási tanácsnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 

2018. évi belsőellenőrzési ütemtervét 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 .  

 

 

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

Javaslat a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkatervére 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulási Tanács munkaterve is, és ezáltal a 
Pénzügyi Bizottság munkaterve is pénzügyi vonatkozású napirendi pontokat tartalmaz. A 
munkaterv javaslatot írásban mindenki megkapta. megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

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

Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkatervét az előterjesztés szerint? 




