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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának  

2018. január 30-án megtartott soros nyílt ülésén a Jászladányi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében. 

 

Jelen vannak: 

Eszes Béla Jánoshida 
Szatmári Antalné Jászberény 

 

 2 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 kettő 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 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
1/2018. (I. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2018. január 30-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: 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 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 

határozatot hozza: 

2/2018. (I. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozat 
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Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2018. 
január 30-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 .  

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

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kettő napirendi pontból 
álló napirendet? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

3/2018. (I. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

 

Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2018. 
január 30-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

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

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
2./ 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 .  

 
 

1 .  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. 
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Mezei Norbert: elnézést kér, hogy később lettek készen az anyaggal, ezért nem tudott a 
bizottság és a Társulási Tanács ülésezni akkor, amikor azt a munkatervben meghatározta. A 
csúszás abból adódott, hogy a Magyar Államkincstár később küldte ki a 12. havi bér 
elszámolását, és addig nem tudták az anyagot összeállítani. A Társulás 2017. évi 
költségvetésének utolsó előirányzat-módosítása történik, az előterjesztésben olvasható, hogy 
70.547.717,- forintról 75.253.160,- forintra módosul a Társulás költségvetésének főösszege. 
Kisebb átcsoportosítások történtek, és egy tétel volt, ami emelte a költségvetés főösszegét, 
hogy az intézményt érintően bérkiegészítés érkezett, ez van beemelve mindkét intézmény 
költségvetésébe. Az előirányzat módosítása soronként történt, ami alapján a tartalék előre 
láthatóan 4.215.529,- forint. Valószínűleg a 2018. évi maradványnak ennyi lesz az összege. A 
települések a hozzájárulásokat utalták, Jászboldogháza kivételével, neki 3.605.476,- forint 
elmaradása van. Ígérték, hogy beadják a Rendkívüli Önkormányzati Támogatás pályázatba, 
de az idén a 2016. évi hozzájárulást fizették ki.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a 2. előirányzat módosításnál a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulásnál nem jött össze a 54.895.717,- forintos záró érték. Az előző 
módosításnál a Társulásnak 12.990.453,- forintja volt, a JSZAK-nak 57.552.264,- forintja, 
ami rendben volt. Most a JSZAK rendben van, az tovább megy a 61.243.563,- forinttal, de ha 
hozzájön a Társulásra írt 54.895.717,- forint, akkor nincs rendben az eredmény.  
 
Mezei Norbert: ez így nem jó, mert a Társulásnál nem változott a főösszeg, mert csak belső 
átcsoportosítások voltak.   
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: véleménye szerint a Társulás belső táblája nem 
megfelelő. Véleménye szerint ott is a 12.990.453,- forintnak kell szerepelnie. 
 
Mezei Norbert: biztos, hogy a 12.990.453,- forint a megfelelő összeg, mert a kolléganője, aki 
a táblázatokat készítette arról tájékoztatta, hogy a Társulásnál nem történt változás a 
főösszegben. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a módosult főösszeg 75.253.160,- forint, ha ebből 
levonják az intézmény 61.243.563,- forintját, és így megkapják a Társulás főösszegét. 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek még 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 75.253.160,- forint bevétellel és 
kiadással az előterjesztés szerint azzal, hogy a belső tábla a Társulást érintően javításra kerül? 
A bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

4/2018. (I. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Társulási tanácsnak a Társulás 2017. évi költségvetési 
előirányzatának módosítását 75.253.160,- forint bevétellel és kiadással az előterjesztés 
szerint azzal, hogy a Társulást érintő belső tábla javításra kerüljön. 

 

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 .  




