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

2018. december 11-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 
Farkas Ferenc  alelnök 
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: 
 
42/2018. (XII. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 
Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Pénzügyi Bizottság 2018. december 11-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 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: 
 
43/2018. (XII. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága 2018. 
december 11-i ülésén Tóth Nórát Jásztelek polgármesterét 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 1 napirendi pont került meghatározásra, 
melyet mindenki megkapott. Mivel az előző pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság 
megtárgyalta Jászdózsa Önkormányzat kérelmét, ezért megkérdezi Lovász Imre jegyzőt, hogy 
szükséges-e a pénzügyi bizottság napirendjét bővíteni az előző döntés visszavonása miatt? 
Úgy gondolja, hogy nem csak itt szükséges a döntés visszavonásáról tárgyalni, hanem minden 
testületnek, akik elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását szükséges a döntés 
visszavonásáról tárgyalni.  
 
Lovász Imre jegyző: minden ezt a témát érintő döntést vissza kell vonni, de ügyvéd úrral 
egyeztetve arra az álláspontra jutottak, hogy nem ezen az ülésen tárgyalnák ezeket a napirendi 
pontokat, hanem alaposan előkészítnék a januári ülésre, és akkor kerülne megtárgyalásra.  
 
Dr. Krikovics István ügyvéd: kiküldésre került az email, hogy azok a települések, akik még 
nem fogadták el a módosítást, azok ne is fogadják el. Ha egy település nem fogadja el a 
módosítást, akkor nem lép hatályba a módosított Társulási Megállapodás. A Társulási Tanács 
hoz egy döntést, melyben javasolja a módosítást, és akkor válik hatályossá a módosítás, ha 
minden tagönkormányzat minősített többséggel elfogadja. 
 
Eszes Béla: akkor nem kell visszavonni az adott településeknek sem, mert nem teljesült a 
módosítás: 
 
Dr. Krikovics István ügyvéd: így van.  
 

Eszes Béla bizottsági elnök: kell-e akkor újabb napirendi pontot felvenni arra, hogy a 
pénzügyi bizottság az előző javaslatát visszavonja? Bár ez csak javaslat volt.  
 
Dr. Krikovics István ügyvéd: nem kell visszavonni, mert csak javaslat volt. 
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Eszes Béla bizottsági elnök: megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy a napirend módosítására 
kívánnak-e e javaslatot tenni? 

 (Hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egy napirendi pontból 
álló napirendet? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

44/2018. (XII. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

Napirend elfogadása 

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

 

Napi rend :  
 

1./ Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, 

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény 

intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálására, valamint az 

intézményvezető illetményének megállapítására 
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 

Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, Jászsági 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény intézményvezetői álláshelyre 

kiírt pályázat elbírálására, valamint az intézményvezető illetményének megállapítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök 

  
Eszes Béla bizottsági elnök: szerencsés helyzetben voltak, mert a szakmai ideiglenes 
bizottság ülésének egy részén már jelen voltak, a legfontosabb információkat hallhatták. 
Fontos, hogy a szakmai véleményt figyelembe vegyék, bár jó lett volna, ha Baginé Gavaldik 
Lívia is jelen lett volna, és elmondhatta volna a véleményét, mint szakember. 
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: volt egy előzetes megbeszélés a pályázóval, ahol Baginé 
Gavaldik Lívia is jelen volt. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: Líviának mi volt a véleménye a hölgyről? 
 
Lovász Imre jegyző: alkalmasnak találta a pályázót az intézményvezetői álláshelyre. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: az illetménnyel kapcsolatos előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más 
javaslata? 



 5 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: arról beszéltek, hogy próbaidőt érdemes lenne 
meghatározni. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: igen, úgy gondolja, hogy a közalkalmazott jogviszonynál 
mindenképpen érdemes lenne próbaidőt megszabni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: addig nem lenne munkáltatói döntésen alapuló 
illetmény.  
 
Lovász Imre jegyző: első évben nem is javasolt, tekintettel arra, hogy teljesítmény értékelés 
alapján szokták ezt az illetményt megállapítani. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: mennyi próbaidő legyen? 3 hónap? 
 
Dr. Krikovics István ügyvéd: intézményvezetői kinevezésnél nem gyakorlat a próbaidő, csak 
a közalkalmazotti jogviszonynál. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a pályázónak lesz egy közalkalmazotti jogviszonya is. 
 
Dr. Krikovics István ügyvéd: a törvény előírja, hogy vezetői állás megbízás csak úgy 
hozható létre, ha van mögötte egy közalkalmazotti jogviszony, ezért egyben létre kell ezt is 
hozni. Ha megszűnik a vezetői státusza, akkor közalkalmazotti jogviszonyba kerül vissza.  
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: ha véletlenül 3 hónap alatt kiderül, hogy nem alkalmas 
az intézményvezetésre, akkor hogyan a vezetői megbízását visszavonni, ha most 2023. 
december 31-ig megbízzák a feladat ellátására? 
 
Dr. Krikovics István ügyvéd: a határozott idejű kinevezés és a próbaidő nem egyeztethető 
össze. Lehet rövidebb idejű a határozott idejű megbízás is, a jogszabály maximum 5 évet 
határoz meg, de lehet 1 év vagy 6 hónap is. 
 
Eszes Béla bizottsági elnök: a pályázati kiírásban az 5 év szerepelt, nem volt kikötve 
próbaidő sem. Ha rendkívüli esemény történik, akkor munkáltatói döntéssel lehet felmondani.  
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek az írásos javaslattól eltérő javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Eszes Béla bizottsági elnök szavazásra teszi, ért egyet az írásos anyagban szereplő 
határozati javaslattal? 
A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

45/2018. (XII. 11.) számú Pénzügyi Bizottság határozata 

 

Javaslat Bergmann Kincső megbízására a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 

ellátására létrehozott Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény 

Intézményvezetői feladatainak ellátására 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és javasolja, 
a Társulási tanácsnak a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására létrehozott 
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény, intézményvezetői 




