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

2018. augusztus 9-én megtartott soron kívüli 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 
Mageráné Dr. Krikovics Ágnes  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: 
 
23/2018. (VIII. 9.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2018. augusztus 9-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 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: 
 
24/2018. (VIII. 9.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2018. 
augusztus 9-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 két 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: 
 

25/2018. (VIII. 9.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2018. 
augusztus 9-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítására szolgáló új intézmény intézményvezetői megbízására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 

 
2./ Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítására létrehozott intézmény pénzügyi-gazdálkodási tervének 

elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 
 

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 

Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

szolgáló új intézmény intézményvezetői megbízására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 

 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést 
mindenki megkapta, megkérdezi Bertalanné Drávucz Katalin elnököt, hogy kívánja-e 
kiegészíteni szóban az előterjesztést? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem kívánja szóban kiegészíteni, megkéri Lovász Imre 
jegyzőt, hogy foglalja össze az előterjesztést.  
 
Lovász Imre: intézményt nem lehet létrehozni intézményvezető nélkül, az engedélyezés 
során is le kell adni, hogy ki lesz az intézmény vezetője. Baginé Gavaldik Lívia elvállalta az 
intézmény vezetését, mely a javaslat szerint 2 hónap lenne, vagy a pályázat eredményes 
elbírálása. A Kormányhivatal munkaügyi előadásait tartó személlyel is egyeztettek, hogy 
lehetséges-e ez, tekintettel arra, hogy Líviának jelenleg van egy közalkalmazotti jogviszonya, 
illetve intézményvezető is mellette. Mivel a hölgynek sem volt jobb ötlete, így azt javasolta, 
hogy két hónapra elnézik, nem lesz belőle probléma. Jászapáti Város önkormányzatának 
hozzájáruló nyilatkozata szükséges hozzá, melyet november 1-ig szükséges meghozni. Ezzel 
kapcsolatban Baginé Gavaldik Líviának is volt egy nagyon jó ötlete, méghozzá az, hogy a 
szeptember végére tervezett Társulási Tanács ülést korábban, szeptember elején tartsák meg, 
amikorra az intézményvezetői pályázati kiírást előterjesztenék, és amennyiben a pályázati 
eljárás eredményes lesz, akkor az intézmény vezetőjét ki lehetne nevezni november 1-től. Ha 
nem lesz olyan pályázó, akinek megfelelne a szakmai képesítése és gyakorlata, akkor a 
pályázati kiírást eredménytelenné lehet nyilvánítani. Addig is javasolná az előterjesztés 
szerint Baginé Gavaldik Lívia megbízását az intézmény vezetésére, szeptemberre előkészíti a 
pályázati kiírást.   
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: megkérdezi, hogy van-e még valakinek egyéb 
kiegészítése? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: az a törekvés, hogy november 1-től meg legyen az a személy, aki az 
intézményvezetését ellátja. Ha bárki az ellátási területen tud olyan személyt, akinek felsőfokú 
szociális végzettsége van és alkalmas a feladatra, akkor hívja fel a figyelmét arra, hogy 
pályázzon. Nagyon jó lenne, ha szeptember első hetére tudnák a Társulási Tanács ülését 
ütemezni, mert akkor szeptember 15-ig meg lehetne jelentetni a KSzK honlapján, illetve 
hirdetni lehetne a településeken is. Október 15 lenne a pályázat benyújtásának határideje, 
akkorra kiderül, hogy a pályázat sikeres-e, ezáltal meg tudják-e valósítani az intézmény 
működését november 1-től, és akkor már az új intézményvezetővel kezdhetne az intézmény. 
 

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 
Baginé Gavaldik Lívia megbízását az intézményvezetői feladatok ellátására 2 hónap 

időtartamra 2018.11.01.- 2018.12.31-ig, de legfeljebb az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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26/2018. (VIII. 9.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Javaslat Baginé Gavaldik Lívia megbízására a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

ellátására létrehozandó intézmény Intézményvezetői feladatainak ellátására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága a Társulási Tanácsnak 
javasolja Baginé Gavaldik Lívia megbízását a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátására létrehozandó intézmény intézményvezetői feladatainak ellátására 2 hónap 
időtartamra 2018.11.01.- 2018.12.31-ig, de legfeljebb az eredményes pályázati eljárás 
lefolytatásáig 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 

Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

létrehozott intézmény pénzügyi-gazdálkodási tervének elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi-gazdálkodási tervről készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Baginé Gavaldik Líviának. 
 

Baginé Gavaldik Lívia: a pénzügyi-gazdálkodási terv a pályázati felhívásban megadott 
forma alapján készült el, ettől eltérni nem lehet. A kötelező szakmai tevékenységek költségét 
tervezte. Ez egy tervezet, különös tekintettel az intézményvezetői illetményre vonatkozóan, 
mert az elképzelés szerint november 1-től másik intézményvezető lesz, és így ez a költség 
csökkenni fog. Mivel a saját illetménye magasabb az életkor, a szolgálati jogviszony és a 
végzettség miatt, ezért itt még lehet a költségen csökkenteni, mert ha egy főiskolai 
végzettségű kollégát találnak erre a pozícióra, akkor belefér a szolgálat fenntartása a 40 
forintos települési hozzájárulásba. A tűcsere programhoz lehet látni bizonyos költségeket, 
illetve a szupervízió ami extra költség, a többi egyértelmű. Ezek a szakmai program kötelező 
elemei, tehát erre kötelező költséget tervezni, ettől eltérni nem tudnak.  
 
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 
pénzügyi-gazdálkodási tervet? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 

27/2018. (VIII. 9.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Javaslat a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

létrehozott intézmény pénzügyi-gazdálkodási tervének elfogadására 

 




