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

2018. november 20-án megtartott soros 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 
 
 
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. 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: 
 
35/2018. (XI. 20.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Jegyzőkönyvvezető megbízása 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2018. november 20-i üléséről 
készült jegyzőkönyv vezetésével. 

   
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai  
  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 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
36/2018. (XI. 20.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2018. 
november 20-i ülésén Szatmári Antalnét Jászberény alpolgármesterét bízza meg a 
jegyzőkönyv hitelesítésével. 
 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: a kiküldött meghívóban 2 napirendi pont került meghatározásra, 
melyet mindenki megkapott. Szeretné további 1 napirendi pont tárgyalását javasolni, a 
Jászdózsa önkormányzat kérelmének megtárgyalását. Megkérdezi a bizottság tagjától, hogy a 
napirend módosítására kíván-e egyéb javaslatot tenni? 
 
Szatmári Antalné: nincs további javaslata, a Jászdózsa kérelmét szerette volna szintén 
javasolni.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a pénzügyi bizottság 
plusz napirendi pontként tárgyalja Jászdózsa önkormányzat kérelmét? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

37/2018. (XI. 20.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Napirend kiegészítése 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2018. 
november 20-i ülésének napirendjét a következő napirendi ponttal egészíti ki: 

 
3./ Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 
 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai 
  é r t e s ü l n e k .  

 

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

38/2018. (XI. 20.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága a 2018. 
november 20-i ülés napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
  

1./ Javaslat a Pénzügyi bizottság 2019. évi munkatervére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
2./ Javaslat a Társulás 2019. évi belsőellenőrzésének ütemtervére, vállalkozási 

szerződés elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 
3./ Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat kérelmének 

megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 

  

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 

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

Javaslat a Pénzügyi bizottság 2019. évi munkatervére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

Eszes Béla bizottsági elnök: megköszöni a munkaterv előkészítését, úgy gondolja, hogy ami 
már most látszik, és pénzügyi jellegű döntésekre lesz szükség a következő évben azok benne 
vannak, ez bármikor bővíthető, elfogadásra javasolja. Megkérdezi a bizottság tagjától, hogy 
van-e kérdés, vagy más javaslat? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi bizottság 2019. 
évi munkatervét az előterjesztés szerint? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

39/2018. (XI. 20.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
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A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 2019. évi munkatervének 
elfogadásáról 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és elfogadja 
a Pénzügyi bizottság 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottságának tagjai 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Javaslat a Társulás 2019. évi belsőellenőrzésének ütemtervére, vállalkozási szerződés 
elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a belső ellenőrzési ütemtervet írásban mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: van egy olyan jogszabály, ami a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről, a belső ellenőrzésről szól, mely nevesíti a költségvetési szerv vezetőjét, 
hogy köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységet kialakítani, valamint köteles 
biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat. A Társulás esetében a belső 
ellenőrzési feladatokat a Társulási Tanács döntése alapján polgárjogi szerződés keretén belül 
belső ellenőr elláthatja, ez alapján látja el Dr. Szűcs Sándorné évek óta ezt a feladatot. A 
vállalkozási díj összege a tavalyi évhez képest nem változott. Az ellenőrzési tervbe a kötelező 
tételek kerültek feltüntetésre. 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: úgy véli, hogy a vállalkozási díj is és a tervezett 
munkanapok száma is megfelelően reális. Megkérdezi a bizottság tagját, hogy van-e 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 belső ellenőrzésének 2019. évi ütemtervét, és a vállalkozási szerződést az 
előterjesztés szerint? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
40/2018. (XI. 20.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 
 
Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi belsőellenőrzési 
ütemtervének elfogadására, valamint javaslat a belsőellenőrzési feladatok ellátására 
vonatkozó vállalkozási szerződés elfogadására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja, a Társulási tanácsnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
2019. évi belsőellenőrzési ütemtervét az előterjesztés szerint, valamint elfogadásra 
javasolja a belsőellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést az 
előterjesztés szerinti tartalommal.  
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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 

Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: szeretne kérni jegyző úrtól egy tájékoztatást arra vonatkozóan, 
hogy sikerült-e az előkészítés, hogy az ütemezés szerint mehessen a feladatellátás Jászdózsa 
tekintetében, és biztosítható-e az, hogy a Társulásnak ez a feladatellátás nem fog költségébe 
kerülni, hanem Jászdózsa vállalja a plusz költséget.  
 

Lovász Imre: Jászdózsa Községi Önkormányzat meghozta azt a képviselő-testületi döntését, 
mely alapján nem csak a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, hanem a működéshez 
szükséges forrást is átadja az intézménynek. Zsoldiné Gonda Tünde felmérte a helyszínt, 
megkéri, hogy tájékoztassa a pénzügyi bizottságot a tapasztalatairól. 

(Tóth Nóra megérkezik,  
a Bizottság 3 fő bizottsági tag részvételével folytatja munkáját.) 

 
Zsoldiné Gonda Tünde: egy irodát kapnának Jászdózsán, mely a Művelődési Házban 
kerülne kialakításra akadálymentes környezetben. A Kormányhivatal ki fog menni 
leellenőrizni a helyszínt. Zárható szekrények vannak, számítógépet is a rendelkezésre 
bocsátanak. Személyi feltételeknél 1 fő 8 órás gondozónő és 1 fő 4 órás segítő lesz. A 8 órás 
gondozónőnek még nincs meg a szakképesítése, de már elkezdte a tanfolyamot. A 4 órás 
segítőnek nincsen szakképesítése, viszont nem is vállal képzést, eddig is az étkeztetés volt a 
feladata, a jövőben is így terveznek vele. A dokumentációkat átnézte, még vannak pontosítani 
valók, de úgy érzi fog működni a feladatellátás. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: január 1-től tud indulni a feladatellátás? 
 
Lovász Imre: remélhetőleg igen. Az alapító okirat módosítás le van egyeztetve a Magyar 
Államkincstárral, ha a Társulási Tanács jóváhagyja, akkor nyilvántartásba tudják venni. A 
működési engedélynek 60 nap az ügyintézési határideje, remélhetőleg december 31-ig 
meghozzák ezt a döntést, fogja is erre kérni a Kormányhivatalt, általában partnerek szoktak 
lenni ebben. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: a bentlakásos intézményt átvette Jászdózsától a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság? 
 
Zsoldiné Gonda Tünde: Jászapátin a Fehér Akác Idősek Otthona veszi át a bentlakásos 
intézményt. 
 
Szatmári Antalné: azt vajon mikortól? 
 
Lovász Imre: január elsejétől szeretnék azt is. 
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Szatmári Antalné: jó lenne, ha olyan biztos helyre kerülne, ahol látnák az intézmény 
stabilitását. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: azt gondolja, hogy Jászdózsának a legnagyobb forrás problémája 
a bentlakásos intézménynél volt. A feladatellátást még biztos kiegészítésre fog szorulni, tudja 
a saját településéről, hogy nem kevés kiegészítés szükséges főként az idősek klubja 
működtetéséhez, hiába vannak nagy számban demens ellátottak is. Jelen pillanatban a 
Társulásos formából több finanszírozás nem jár ugye? 
 
Lovász Imre: de jár, illetve itt nem lesz csak házi segítségnyújtás, és szociális étkeztetés. 
 
Szatmári Antalné: abban nem gondolkodtak esetleg, hogy a Társulás átvegye a bentlakásost 
is? 
 
Lovász Imre: nem is volt szó erről Jászdózsa részéről sem, és fizikálisan sem lenne egyszerű 
megoldani, a jelenlegi intézményt kellene akkor kibővíteni, és a Társulási Megállapodást is 
érintené. 
 
Szatmári Antalné: bővülne a Társulás szakfeladata. 
 
Mezei Norbert: a bentlakásos intézmény pénzügyileg nagyon veszélyes, nagyon alul van 
finanszírozva, ez a helyi intézménynél tapasztalat. 
 
Szatmári Antalné: Jászladány is megbirkózik vele. 
 
Mezei Norbert: nagyon sok forrást kell hozzátenni. Amikor átvette Jászladány az intézményt 
Jászberénytől, akkor még nullásra ki lehetett hozni a költségvetést, de a minimálbér 
emelkedés miatt most jelentős a hiány. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: ezeken a helyeken nem lehet dolgozói létszámon spórolni, mert 
nem csak az előírás miatt szükséges a létszám, hanem ténylegesen annyi a feladat, hogy 
szükség is van a munkájukra. 
 
Szatmári Antalné: igen, ez így van, mert a gondozottak egyre nagyobb létszáma demens 
ellátott, akikhez még kiemelkedőbben fontos a megfelelő személyzet.  
 
Mezei Norbert: válogatni sem lehet az esetleges bekerülőknél, hogy tudja-e fizetni a térítési 
díjat, mert szociális intézmény.  
 
Eszes Béla bizottsági elnök: figyelembe véve, hogy a Társulásnak nem kerül forrásába, mert 
Jászdózsa a személyi és tárgyi feltételek biztosítása mellett vállalta a rá eső rész megfizetését 
is, ezért javasolja Jászdózsa kérelmének támogatását. Ezzel lehetőséget adnak a településnek, 
hogy Társulás keretén belül lássa el ezt a feladatot. Megkérdezi a Bizottság  tagjait, hogy van-
e valakinek további kérdése, véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja 
Jászdózsa kérelmének támogatását? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 




