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

2018. szeptember 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén a Jászladányi 
Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 

Jelen vannak: 

Eszes Béla Jánoshida 
Szatmári Antalné Jászberény 
 
Később érkezik:  

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 kettő tagja jelen van, Tóth Nóra jelezte, hogy 
később érkezik, 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 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
28/2018. (IX. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2018. 
szeptember 11-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 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
29/2018. (IX. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 11-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 4 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 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

30/2018. (IX. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2018. 
szeptember 11-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Tájékoztató a Társulás 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  

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./ Előterjesztés a Társulás 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

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 .  
 

(Tóth Nóra megérkezik,  

a Bizottság 3 fő bizottsági tag részvételével folytatja munkáját.) 
 
 
 

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

Tájékoztató a Társulás 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a Társulás 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről 
készült írásos anyagot mindenki megkapta. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, 
hogy foglalja össze szóban az írásos anyagot.  
 
Mezei Norbert: a Társulás 2018. évi munkatervében szerepel az I. félévi költségvetésről 
szóló tájékoztató tárgyalása, melyről a pénzügyi osztály elkészítette az írásos anyagot. A 
teljesítés százalékaira szeretné felhívni a figyelmet, mely szerint a kiadások 40 %-ra, a 
bevételek 51 %-ra teljesültek Társulási szinten. Intézményi szinten is elkészítették a kiadások 
és bevételek alakulását. A Kábítószerügyi pályázatba tervezett 2 millió forint még nem került 
elköltésre.  
 
Szatmári Antalné: fel fogják használni még ebben az évben a betervezett összeget a 
pályázatnál. 
 
Mezei Norbert: a bevételek a tervezettekhez képest alakultak, a kiadásoknál megtakarítások 
keletkeztek. Tartalékot még nem használták fel, a felhalmozási kiadások minimálisan 
teljesültek az első félévben. Ha bármilyen kérdés merül fel szívesen áll rendelkezésre. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a tervezéshez képest komolyabb eltérés nincs. 
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 
Társulás 2018. I. félévi költségvetéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 

31/2018. (IX. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. I. félévi költségvetésének 

helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására 
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Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és javasolja 
a Társulási Tanácsnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. I. félévi 
költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadásra 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 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 anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a munkatervben szerepelt a költségvetési előirányzatok módosítása, mely 
alapján a pénzügyi osztály elkészítette az írásos anyagot. Nagy módosításra nem tesz 
javaslatot, a költségvetési főösszeg 2 ezer forinttal módosult, a bevételeknél a kamatbevétel 
miatt. Egyéb soroknál csak belső átcsoportosítások történtek.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: ez egy nagyon minimális módosulás. 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 
2018. évi költségvetési előirányzatok módosításának elfogadását az előterjesztés szerint? 
A bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 

32/2018. (IX. 11.) 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 az előterjesztés szerinti tartalommal, mely alapján a 
Társulás költségvetésének főösszege 75.466.433,- forintra módosul.  

 

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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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 napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 

Mezei Norbert: az előirányzat módosítások kerültek átvezetésre a költségvetési határozatban. 
 
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: 

 

33/2018. (IX. 11.) 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  

 75.466.433,- Ft bevétellel és 

75.466.433,- 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 

Előterjesztés a Társulás 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a 2019. évi koncepcióról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 

Mezei Norbert: a koncepció tervezését az idén korábbra hozta munkatervében a Társulás, 
melyről az írásos anyagot elkészítette. Az új intézménynek a nyilvántartásba vételéről szóló 
határozat a mai napon érkezett meg, bár ezzel még nem nagyon tudtak tervezni, csak az 
előzetes kalkuláció alapján. Elkészült a Társulás 2019. évi költségvetési terve. Az 
Alapszolgáltató Központnál a személyi változás miatt történt változással tervezték már a 
2019. évet, további létszámigényük nincsen. A dologi kiadásokat az előző évi kiadásokhoz 
tervezték, beruházások nincsenek. A Parlament elfogadta a költségvetési törvényt, a bevételek 
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már ezek alapján lettek tervezve. A 3. számú mellékletben szerepel, ahogyan a települési 
hozzájárulásokat kalkulálták. A Társulásnál 2019. évre is betervezték a Kábítószeres pályázat 
kapcsán a 2 millió forintos kiadást. Mivel új intézmény jön létre, ezért az ahhoz kapcsolódó 
könyvelési és egyéb feladatok elvégzése miatt emelték a munkaszervezet díjazását 200 ezer 
forint értékben. A 3. számú mellékletben található feladatellátásokra bontva lakosságszám 
arányosan a települési hozzájárulások mértéke.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a települési hozzájárulások mértéke a Társulás 
tekintetében 107,15 Ft/lakos összegre van tervezve 2019. évre vonatkozóan. Ez az összeg 
eddig mennyi volt? 
 
Mezei Norbert: 76,77 Ft/lakos.  
 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: akkor 30 forintos emelés van tervezve? Ez egy 30%-os 
változás.  
 
Mezei Norbert: igen, bár ez még csak terv, majd költségvetéskor pontosítják az összeget. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: melyik évi lakosságszámmal kalkuláltak? 
 
Mezei Norbert: ez még a tavalyi lakosságszámhoz van számolva. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: úgy gondolja, hogy jövőre is úgy lesz, mint az idei 
évben, ha bármilyen változás lesz, akkor az érinteni fogja a települések befizetéseit. 
 
Mezei Norbert: igen, maradvánnyal nem kalkuláltak, az minden évben volt eddig. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a települések befizetéseit ugyanúgy szeptember 30-ra 
tervezik? 
 
Mezei Norbert: igen, kivéve az Alapszolgáltató Központot érintő hozzájárulásokat. 
Mindenképpen a második félévre gondolt, a zárszámadás miatt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke: a könyvelési és egyéb adminisztrációs plusz 
feladatok nem a Társulásnál jelentkeznek, hanem az új feladat ellátásánál. Úgy gondolja, hogy 
a plusz hozzájárulásokat nem csak a Társulási Tanács tagjainak kellene megfizetni, hanem 
azoknak is, akik a két intézmény feladatellátásában is részt vesznek. Javasolja szétosztani a 
plusz költséget.  
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: elnök asszonynak jogos a felvetése, 3 felé kellene 
osztani a többlet hozzájárulási költséget. Mivel 30 forintról van szó, ezért 10-10-10 forintra 
javasolja szétosztani a két intézményben szerepet vállaló és a Társulásban szerepet vállaló 
települések között. Javasolja, hogy a 3 feladatellátásra legyen szétosztva a plusz költség. 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye, vagy más 
javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

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

Társulás 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadását az előterjesztés szerint azzal a 




