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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült:  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának  

2018. május 29-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: 

 

10/2018. (V. 29.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 

Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2018. május 29-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? 



 3 

A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 

határozatot hozza: 

 

11/2018. (V. 29.) számú Pénzügyi Bizottság határozat 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2018. 

május 29-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 tagjaitól, hogy a 

napirend módosítására kívánnak-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 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 

határozatot hozza: 
 

12/2018. (V. 29.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

 

Napirend elfogadása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2018. 

május 29-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Beszámoló a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat 

zárszámadási határozat elfogadására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  

  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

2./ Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására 

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 

Beszámoló a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat zárszámadási 

határozat elfogadására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás 2017. évi zárszámadásról készült írásos 

előterjesztést mindenki megkapta. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy pár 

mondatban foglalja össze az írásos anyagot. 

 

Mezei Norbert: az ide vonatkozó jogszabályok alapján május 31-ig el kell fogadni a 

zárszámadást a költségvetési határozattal megegyező szerkezetben. Az anyagot a pénzügyi 

osztály elkészítette. A Társulás 2017. évi bevételének összege 71.325.722,- forint, kiadási 

főösszege pedig 66.617.513,- forint. A bevételek 95%-ra, a kiadások 89 %-ra teljesültek. A 

mellékelt táblázatokban olvasható a Társulás összes bevétele és kiadása, illetve az intézmény 

bevételei és kiadásai. A maradvány felosztását a következő napirendi pontban fogja tárgyalni 

a Társulási Tanács. Az intézmény létszáma a tervezettek szerint alakult, a Társulásnál nincsen 

létszám. Amennyiben kérdés van, szívesen áll rendelkezésre. 

 

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: Jászboldogháza hozzájárulásának megfizetésében van-

e változás? 

 

Mezei Norbert: levélben megkeresték meg Jászboldogháza polgármesterét, utána személyes 

egyeztetést tartottak, de a hozzájárulást még nem fizették meg. 

 

Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyag 3. oldalán olvasható, hogy „az alulteljesítés 
oka, hogy a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központnál kevesebb önkormányzati 

hozzájárulás került megfizetésre. (Jászboldogháza)”. Telefonon, utána személyesen történt 

egyeztetés ezzel kapcsolatban, ők nem kérdőjelezik meg ezt a tartozást, szeretnék, ha a 

költségeket lehetne csökkenteni, de ezt csak helyi szinten tudják megoldani. Jegyző úr 

tájékoztatása szerint erre úgy van lehetőség, ha ők minél szélesebb körben, minél több főt 

vonnak be a szolgáltatásba, mert a létszám, amivel dolgoznak, az minimumlétszám, vagy a 

szolgáltatás igénybevételéért fizetendő összegen (térítési díjon) emelnek. 

 

Zsoldiné Gonda Tünde: tájékoztatót küldtek ki az időseknek, hogy bővítsék az ellátottak 

számát, de sajnos, akik pluszként igényelték a szolgáltatást, azokat el is veszítették, mert 

elhaláloztak. 21 fő a házi segítségnyújtásnál az ellátotti létszám, a szociális étkeztetésnél 

pedig 35. Térítési díj növelését kezdeményezték, polgármester úr szeptembertől szeretné, ha 

az emelés megtörténne. Benyújtották a rendkívüli önkormányzati támogatásra a kérelmet, de 

még nem érkezett róla visszajelzés, hogy megkapták-e, de azt az ígéretet kapta, hogy amint 

megkapják a támogatást, azonnal utalják a hozzájárulást. 

 

Eszes Béla: a teljes összeg 2017. évi, vagy előző évről is van elmaradásuk? 

 

Mezei Norbert: az előző évet rendezték, a 2017. évi hozzájárulást nem utalták. A 2016. évi 

hozzájárulást is a rendkívüli önkormányzati támogatásból fizették meg, amikor megkapták 

2017 szeptemberében. Megvizsgálták együtt a feladatellátás kiadási és bevételi oldalát, de 

nem tudnak változtatni, így tud működni az intézmény. 
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Zsoldiné Gonda Tünde: polgármester úr létszámcsökkentés szeretne a dolgozóknál, de azt 

sem egyszerű megoldani. 

 

Eszes Béla: az már az ez évi, és a következő évi könnyítést jelentené, de attól még ez a 

kötelezettség fennállna. Még mindig ugyanez a 3.605.476,- forint a hátralék? 

 

Mezei Norbert: igen, az összeg nem változott. A 2018. évi hozzájárulás már magasabb lesz, 

a minimálbér emelkedése miatt, mert ugyan az állami finanszírozás emelkedett, de még nem 

fedezi az összes bérköltséget.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadásra javasolni a társulás 2017. 

évi zárszámadását az előterjesztést? 

A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 

határozatot hozza: 
 

13/2018. (V. 29.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

 

Javaslat a Társulás 2017. évi zárszámadásának elfogadására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és a 

Társulási Tanácsnak javasolja a Társulás 2017. évi zárszámadásának elfogadását az 

előterjesztés szerinti tartalommal.  

 

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 2017. évi maradvány felosztására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a 2017. évi maradványról készült írásos előterjesztést 

mindenki megkapta. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy foglalja össze az 

írásos anyagot. 

 

Mezei Norbert: a zárszámadás elfogadásával a maradvány felosztásról is dönteni kell a 

Társulási Tanácsnak. A szabad maradvány 4.708.209,- forint, melyből a Jászsági Szociális 

Alapszolgáltató Központ szabad maradványa 492.680,- forint, a Jászsági Szociális Szolgáltató 

Társulás szabad maradványa pedig 4.215.529,- forint. Az előterjesztésben javaslatot tettek 

arra, hogy az intézmény a dologi kiadásaira fordíthassa a szabad maradványát, a Társulás 

szabad maradványát pedig a 2018. évi hozzájárulások csökkentésére javasolják fordítani. 

 

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 

maradvány felosztását az előterjesztés szerint? 




