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

2018. július 10-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 
Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
15/2018. (VII. 10.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Jegyzőkönyvvezető megbízása 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2018. július 10-i üléséről 
készült jegyzőkönyv vezetésével. 

   
Erről: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Eszes Béla bizottsági elnök: jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Nórát, Jásztelek polgármesterét 
kéri fel. 
 
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: 
 
16/2018. (VII. 10.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2018. 
július 10-i ülésén Tóth Nórát Jásztelek polgármesterét 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 négy 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 négy  napirendi pontból 
álló napirendet? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

17/2018. (VII. 10.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2018. 
július 10-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Előterjesztés Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 
kialakítására, valamint a Társulási Megállapodás módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 

 
2./ Javaslat Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
3./ Javaslat a Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
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4./ Javaslat a Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési 
díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 7/2018. (V. 16.) számú önkormányzati rendelet 
tudomásulvételére   
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
  Lovász Imre jegyző 

  

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 

Előterjesztés Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítására, 
valamint a Társulási Megállapodás módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 

 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a szenvedélybetegek alacsony küszöbű 
szolgáltatásának kialakítása, valamint a Társulási Megállapodás módosítása tárgyában készült 
írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Baginé Gavaldik Lívia intézményvezetőnek. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: az elmúlt alkalommal döntött a Társulási Tanács arról, hogy 
amennyiben a társulási tagok, illetve a társuláson kívüli települések hozzájárulnak, akkor 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátását alakítja ki és működteti a Társulás. Erre egy 
meghívásos pályázat keretében van lehetőség, a pályázat benyújtásának határideje 2018. 
augusztus 17. Nagy valószínűséggel a szolgáltatás bevezetéséhez saját forrás is 
szükségeltetik, ezért került napirendre ez a téma. Táblázatban összesítésre kerültek a 
képviselő-testületi döntések a szolgáltatáshoz való csatlakozásról, illetve arról, hogy az 
önkormányzatok milyen összegben járulnának hozzá a szolgáltatás működtetéséhez. Annyival 
szeretné kiegészíteni a táblázatban szereplő adatokat, hogy Jászalsószentgyörgy jegyzője arról 
tájékoztatta, hogy a település szintén csatlakozni kíván és 40 forintos összeggel vállalják a 
hozzájárulást. Ezek alapján úgy tűnik, hogy meg lesz az a lakosság szám, ami a 40 forint 
körüli összeghez szükségeltetik. Társuláson kívüli települések közül Jászárokszállás, Jászágó, 
Pusztamonostor meghozta a döntést, az információk szerint Jászfényszaru a holnapi napon 
fog döntést hozni. Pusztamonostor és Jászágó azért érdekes települések, mert Pusztamonostor 
Jászfényszaruval közös, Jászágó pedig Jászfelsőszentgyörggyel közös önkormányzati hivatal. 
Szinte valamennyi település csatlakozni kíván a feladat ellátáshoz, Jászkisér döntött 
egyértelmű „nem”-mel. A pályázat benyújtásának a feltétele, hogy a szolgáltatást a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezzék, tehát működési engedély kérelmet kell benyújtani. 
A működési engedély kérelemhez alapító okirat is szükségeltetik. Az alapító okirat 
megalkotásának, a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásának, a működési engedély 
kérelem benyújtásának, és a pályázat benyújtásának is feltétele, hogy a Társulási 
Megállapodásban is szerepeljen ez a feladatellátás. Ezek csatoltan összefüggenek. Ahhoz, 
hogy ezt augusztus 10-re lehessen realizálni első lépésként a Társulási Megállapodást kellene 
módosítani, mert azt minden települési önkormányzatnak meg kell tárgyalnia, akik a 
társulásban tagként szerepelnek, és el kell fogadnia ahhoz, hogy az módosításra tudjon 
kerülni. 
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Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkéri Lovász Imre jegyzőt, hogy tájékoztassa a 
bizottság tagjait a Társulási Megállapodás módosításáról. 
 
Lovász Imre: amennyiben úgy dönt a pénzügyi bizottság, majd a Társulási Tanács, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a szolgáltatás ellátására, akkor szükséges a Társulási 
Megállapodást módosítani. Az előterjesztés tartalmazza pontonként, hogy hol szükséges a 
megállapodást módosítani, kiegészíteni. A Kábítószer Egyeztető Fórumnál történtek olyan 
elmaradások, amellyel ugyancsak kiegészülne a Társulási Megállapodás, mint például a 
kormányzati funkció beépítése. Minden tagönkormányzat képviselő-testületének el kell 
fogadnia a módosítást ahhoz, hogy hatályba tudjon lépni a Társulási Megállapodás módosítás. 
Meg kellene határozni egy olyan időpontot, ameddig a képviselő-testületeknek a szükséges 
döntést meg kell hozniuk.  
 
Szatmári Antalné: Jászberényben a holnapi napon lesz testületi ülés, utána szünet következik 
szeptemberig. 
 
Lovász Imre: a holnapi ülésre még be lehet terjeszteni? 
 
Szatmári Antalné: igen, sürgősségivel.  
 
Lovász Imre: előkészítik a képviselő-testületi döntéshez a dokumentumokat, és még a mai 
napon megküldésre kerül a tagönkormányzatok részére.  
 
Eszes Béla: a Társulási Megállapodást mindenképpen el kell fogadnia minden településnek. 
Abban az elfogadásban kell jeleznie az adott településnek, – például Jászkisérnek, - hogy nem 
kíván a szolgáltatásban részt venni? 
 
Lovász Imre: a Társulási Megállapodás módosításánál csak azokban a pontokban szükséges 
döntést hozni, amely az előterjesztésben szerepel. 
 
Dr. Krikovics István: a Társulási Megállapodás módosításának elfogadása nem jelenti azt, 
hogy az adott település a szolgáltatást igénybe is kívánja venni, és finanszírozást is kell rá 
biztosítania. Ettől függetlenül kell a Társulás tagjainak a módosítást elfogadnia, hogy a 
Társulási Megállapodás hatályba léphessen. 
 
Eszes Béla: mi fog történni azokkal a településekkel, jelen pillanatban kettővel, akik nem 
veszik igénybe a szolgáltatást? Ők csak automatikusan nem veszik igénybe? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: igen, mert utána alapító okiratot kell létrehozni az új intézményre, 
melyben az ellátási terület fog szerepelni. Az alapító okiratban nevesíteni kell, hogy mely 
települések közigazgatási területe a szolgáltatás ellátási területe. A Társulás a fenntartója, de 
az ellátási terület ugyanúgy, mint a Jászsági Alapszolgáltató Központnál nem a Társulás 
egészére vonatkozik. Jelen esetben még a Társuláson kívüli ellátási terület is lesz. 
 
Lovász Imre: javaslatot kér, hogy a szolgáltatás ellátása milyen módon történjen? Külön 
intézmény létrehozásával? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: a közigazgatási hivatalnál érdeklődött, hogy milyen formában 
lehetne működtetni a szolgáltatást. Lehet teljesen különálló intézményként, mely önállóan 
működő intézmény lenne. Szükséges 1 fő intézményvezető, és 2 fő szociális segítő, gondozó, 
vagy tanácsadó. Összesen 3 szakember a szakmai létszám. Amennyiben hozzálehet csatolni 
meglévő intézményhez önálló szervezeti egységként, ugyanennyi létszám szükséges. Akkor 
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nem intézményvezető a beosztása, hanem szolgálatvezető, és ugyanúgy a plusz kettő fő. A 
Társulás fenntartásában jelenleg csak egy intézmény van, a Jászsági Alapszolgáltató Központ, 
viszont ennek az intézménynek nem ugyanaz az ellátási területe. A költség ugyanannyi akkor 
is, ha önálló intézményt hoznak létre. Ha önálló az intézmény, akkor a székhelye lehet a 
fenntartó székhelyével megegyező, ebben az esetben az ellátottak számára nyitva álló 
helyiséget kell biztosítani azokon a településeken, ahol úgy dönt a fenntartó, ez lehet a jászság 
esetében Jászberény, Jászapáti vagy akár Jászladány is. Szakmai programban kell 
szabályozni, hogy a többi településre hogyan jut el a szolgáltatás. A legegyszerűbb az lenne, 
hogy mind a két járásban működik a Család- és Gyermekjóléti Központ, mind a két 
intézménynek vannak feladat ellátási helyei, erre a bázisra, vagy a család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás bázisára ott kiépülhet egy ügyfélfogadási rend minden településre. A család- és 
gyermekjóléti szolgálatoknál jelenleg is működnek például a pártfogói szolgálatok, az 
áldozatsegítés, az ellátott jogi képviselő, a hivatásos gondnokok is rendszeresen tartanak 
kihelyezett ügyfélfogadást. Családsegítés mindenhol van, minden településen, mert kötelező 
ellátás.  
 
Eszes Béla: a Társulási Megállapodás módosításának határidejét meg kell határozni, hogy 
meddig szükséges a településeknek a döntést meghozniuk. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: a szolgáltatatói bejegyzésre irányuló kérelmet augusztus 10-ig 
kellene benyújtani, addigra rendelkezni kell aláírt Társulási Megállapodással. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: július 31-ig javasolja meghatározni, hogy a testületi 
döntéseket meghozzák.  
 
Baginé Gavaldik Lívia: a Társulási Megállapodás módosítása akkor lép hatályba, ha minden 
település meghozta az igenlő határozatot minősített többséggel. Az első lépés a Társulási 
Megállapodás módosítása, utána az alapító okirat megalkotása, amihez Társulási Tanács ülés 
szükséges. Minden településnek szükséges lenne egyértelmű igen vagy nem szándék a 
szolgáltatáshoz való csatlakozásról. Vannak még olyan települések, akik információ 
hiányában még nem hoztak döntést. Az ellátási terület miatt fontos lenne tudni, hogy ezek a 
települések kívánják-e a szolgáltatást igénybe venni és biztosítani. A települések döntései után 
látható lesz a hozzájárulás szükséges összege is. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: augusztus 10. előtt szükséges Társulási Tanács ülést tartani. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: arra a Társulási ülésre előkészíti a szakmai programot, valamint a 
szervezeti és működési szabályzatot is. A Társulási Tanács részéről az alapító okirat 
elfogadásához is minősített többség szükséges, valamint célszerű lenne, ha az ülésre aláíró 
személy érkezne a településekről pecséttel együtt, hogy a Társulási Megállapodás aláírása is 
megtörténhessen.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a jelenlegi előterjesztés kiegészülve egy határozati 
javaslattal kiküldésre kerül az önkormányzatok részére, és ez elvileg elegendő a testületi 
döntések meghozatalához. Három településnek pedig még szükséges arról is határozatot 
hozni, hogy kíván-e a szolgáltatáshoz csatlakozni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azon települések, akik nem tagjai a Társulásnak, de a 
szolgáltatáshoz csatlakozni kívánnak, az ő esetükben nem feltétel, hogy a Társulásnak tagjai 
legyenek? 
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Dr. Krikovics István: nem feltétel a Társulási tagság, ezen önkormányzatok a szolgáltatást 
az intézményen keresztül veszik igénybe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha bármelyik település szeretne a Társulás tagja lenni, akkor 
azt megteheti, csak nem most, ahhoz egy másik döntés szükséges. 
 
Mozsár Lászlóné Jászágó polgármestere: téves információ az, hogy Jászágó nem a Társulás 
tagja, hiszen közös önkormányzati hivatalként oda kell csatlakozniuk, ahová a székhely 
település csatlakozott. A törvény úgy szól, hogy ugyanoda tartoznak ők is, nem választhatnak. 
Eleinte kaptak is meghívást a Társulási Tanács üléseire, utána már nem.   
 
Lovász Imre: 6 hónappal korábban kell jelezni, ha a Társulás tagjai szeretnének lenni. 
 
Eszes Béla: Jászágó már meghozhatja a döntést arról, hogy a Társulás tagja kíván lenni. 
Ennek kapcsán levélben meg kellene keresni azon önkormányzatok, akik nem tagjai a 
Társulásnak, hogy amennyiben kívánnak belépni, akkor arról hozzanak döntést, és küldjék 
meg a Társulás részére. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: bízik benne, hogy a Társulási Tanács ülésén minden 
önkormányzat részéről érkezik képviselő, és ezt tudják tolmácsolni a testületek felé. Az 
előterjesztés mellé egy kísérő levélben minden önkormányzat megkapja, hogy miről kell még 
dönteni a Társulási Megállapodás módosítás mellett. 
 
Lovász Imre: javaslatot kellene tenni, hogy hogyan kívánják a szolgáltatás ellátást 
biztosítani, új intézmény létrehozásával, vagy a meglévő intézményben? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: új intézmény létrehozását javasolja. 
 
Szatmári Antalné: egyetért az új intézmény létrehozásával.  
 
Baginé Gavaldik Lívia: felsőfokú végzettségű vezetőt mindenképpen kell foglalkoztatni, a 
vezetői pótlékot a Kjt. végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha mindenképpen felsőfokú végzettségű szakembert kell 
foglalkoztatni, akkor azért célszerűbb az új intézmény létrehozása, mert költségvetésileg 
külön lehet kezelni.  
 
Mezei Norbert: könyvelés szempontjából is előnyösebb az új intézmény létrehozása. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a javaslat tehát új intézmény létrehozása a feladat 
ellátásra, a Társulási Megállapodást módosításának elfogadását július 31-ig javasolják kérni a 
képviselő-testületektől, és ugyanezen időpontig azon önkormányzatok döntéseit is kérik, akik 
még nem döntöttek a csatlakozási szándékukról. Az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat III. bekezdés 2. pontjában a „kormányzati funkció kerüljön törlését kezdeményezze” 
szövegrész javítása történjen meg a „kormányzati funkció törlését 

kezdeményezze”szövegrészre.  
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a határozati javaslat I. bekezdés 5. pontjában Jásztelek 
székhelye tévesen szerepel, a Szabadság út 84. cím helytelen, a helyes cím Szabadság út 71. 
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Lovász Imre: két határozat elfogadását javasolja. Az egyik, hogy pályázat benyújtását 
javasolja a bizottság a Társulási Tanácsnak új intézmény létrehozásával, valamint a másik 
döntés a Társulási Megállapodás módosítása.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a 
pályázat benyújtását új intézmény létrehozásával? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
18/2018. (VII. 10.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Javaslat pályázat benyújtására szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátás szolgáltatásra új intézmény létrehozásával 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága Társulási Tanácsnak 
javasolja pályázat benyújtását szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátás szolgáltatásra új intézmény létrehozásával. 
 
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 .  

 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a 
Társulási Megállapodás módosítást az előterjesztés szerint az elhangzott módosításokkal? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
19/2018. (VII. 10.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Javaslat Társulási Megállapodás módosítására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a Társulási Megállapodás módosítást az 
előterjesztés szerint az alábbi módosításokkal: 
1. A határozati javaslat I. bekezdése 5. pontjában Jásztelek Községi Önkormányzat 

székhelye 5141 Jásztelek, Szabadság út 71. számra módosuljon. 
2. A határozati javaslat II. bekezdése egészüljön ki a 2018. július 31-i dátummal. 
3. A határozati javaslat III. bekezdés 2. pontjában a „kormányzati funkció kerüljön 

törlését kezdeményezze” szövegrész javítása történjen meg a „kormányzati funkció 

törlését kezdeményezze”szövegrészre.  
 

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

Javaslat Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításáról készült írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: előirányzat módosítását javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal. Két 
nagy csoportban történik az előirányzat módosítás, egyszer a saját hatáskörben történő 
módosítások, melyben az intézmények különböző sorai módosulnának a mellékletek alapján, 
illetve a pénzmaradványt vezetnék át az előirányzatokon, amit a Társulás a zárszámadáskor 
elfogadott. Ennek következtében a Társulás költségvetése 75.464.232,- forintra módosul. 
Amennyiben kérdés merül fel, szívesen áll rendelkezésre. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a 
Társulási 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
20/2018. (VII. 10.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Javaslat a Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Társulási tanácsnak a Társulás 2018. évi költségvetési 
előirányzatának módosítását 75.464.232,- 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 2018. évi költségvetési határozatának módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás 2018. évi költségvetési határozatának 
módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: az előzőekben elfogadásra javasolt előirányzat módosítások kerültek a 
költségvetésben átvezetésre a jogszabályok alapján. A 16. számú melléklet tartalmazza a 
települési hozzájárulások összegét, mely a pénzmaradvány összegével lecsökkent. Szeretné, 
ha ebben az évben rendeznék a hozzájárulásokat a társulási tagok. 
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Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: milyen határidővel kérik a hozzájárulások 
megfizetését? 
 
Mezei Norbert: külön email-ben fogják értesíteni az önkormányzatokat a hozzájárulás 
összegéről és a megfizetés időpontjáról.  
 
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 2018. költségvetési határozatának módosítását az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
21/2018. (VII. 10.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Javaslat a Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és a 
Társulási Tanácsnak a 2018. évi költségvetési határozat módosítását  

 75.464.232,- Ft bevétellel és 

75.464.232,- Ft kiadással 

javasolja elfogadásra, 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 .  

 
 

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

Javaslat a Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászsági 
Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési díjainak megállapításáról szóló 
8/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018. (V. 16.) számú 
önkormányzati rendelet tudomásulvételére   
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
 Lovász Imre jegyző 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a rendelet módosításáról készült írásos előterjesztést 
mindenki megkapta. Megkérdezi Bertalanné Drávucz Katalin elnököt, hogy kívánja-e az 
írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem kívánja kiegészíteni. 
 
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.) 




