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

2018. május 29-én megtartott soros nyílt ülésén a Jászladányi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében. 

 
 

Jelen vannak: 

Eszes Béla  Jánoshida 
Dr. Virág-Nagy Edit mh. Jászapáti 
Szatmári Antalné Jászberény 
Joó-Kovács Balázs Jászboldogháza 
Dr. Szerencsés István Jászdózsa 
Zelenai Tibor Károlyné Jászfelsőszentgyörgy 
Terjéki Tünde Jászjákóhalma 
Lukácsi György Jászkisér 
Bertalanné Drávucz Katalin Jászladány 
Tóth Nóra Jásztelek 
 

10 település, lakosság szám 59.516 fő 
 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 

  
Lovász Imre  jegyző 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: tisztelettel köszönti a soros Társulási Tanács ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulás 13 tagjából 10 képviselteti magát, a képviselt 
lakosság száma 59.516 fő, mellyel az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 
vezetésével Mácsainé Jónás Anikót kívánja megbízni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök, szavazásra teszi: a tábla felemelésével jelezze ki ért 
egyet Mácsainé Jónás Anikó jegyzőkönyvvezetői megbízásával?  
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.516 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
12/2018. (V. 29.) számú határozat 
 
Jegyzőkönyvvezető megbízása 
 

 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Mácsainé Jónás Anikót 
bízza meg a Társulási Tanács 2018. május 29-i üléséről készült jegyzőkönyv 
vezetésével. 

   
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: Szatmári Antalnét, Jászerény alpolgármesterét, és Tóth 
Nórát, Jásztelek polgármesterét kívánja felkérni jegyzőkönyv hitelesítőknek, akik elfogadták a 
felkérést. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök, szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze ki az, aki 
elfogadja Szatmári Antalnét, Jászberény alpolgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek?  
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.516 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
13/2018. (V. 29.) számú határozat 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. május 29-i ülésén 
Szatmári Antalnét, Jászberény alpolgármesterét bízza meg a jegyzőkönyv 
hitelesítésével. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök, szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze ki az, aki 
elfogadja Tóth Nórát, Jásztelek polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek?  
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.516 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
14/2018. (V. 29.) számú határozat 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. május 29-i ülésén 
Tóth Nórát Jásztelek polgármesterét bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a kiküldött meghívóban 2 napirendi pont került 
meghatározásra, melyet írásban mindenki megkapott. Baginé Gavaldik Lívia, a Jászapáti 
Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője kezdeményezésére javasolja, hogy a 
Társulási Tanács egészítse ki mai napirendjét, egy „Egyebek” című napirendi ponttal. 
Megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e valakinek egyéb plusz napirendi pont, 
vagy módosító javaslata? 

(Hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni a naprend kiegészítését? 
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.516 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
15/2018. (V. 29.) számú határozat 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a következő napirendi 
ponttal egészíti ki 2018. május 29-i ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 3. 
pontként kíván tárgyalni: 
 
3./ Egyebek 

Előadó: Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezető 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni a 3 naprendi pont tárgyalását? 
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.516 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
16/2018. (V. 29.) számú határozat 
 
Napirend elfogadása 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. május 29-i ülés 
napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Beszámoló a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat 
zárszámadási határozat elfogadására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
   Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 
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2./ Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
   Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

 
3./ Egyebek 
 Előadó: Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető 
 

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

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

Beszámoló a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat zárszámadási 
határozat elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a Társulás 2017. évi zárszámadásáról szóló írásos 
anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni, átadja a szót Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: az ide vonatkozó jogszabályok alapján elkészítették a Társulás 2017. évi 
zárszámadását a költségvetési határozattal megegyező szerkezetben. Ebben megállapították, 
hogy a Társulás 2017. évi teljesített bevételének főösszege 71.325.722,- forint, kiadási 
főösszege 66.617.513,- forint. A bevételek 95%-ra, a kiadások 89 %-ra teljesültek az 
előirányzatokhoz képest. Az előterjesztésben szerepelnek a Társulás összes bevételei és 
összes kiadásai, illetve az intézmény adatai is olvashatóak. A táblázatban szerepel a teljesítés 
összege is. A bevételek és kiadások tekintetében is látszik, hogy mely sorokon keletkezett 
megtakarítás, túlteljesítés nem volt. Az intézményi létszámadatok a tervezettek szerint 
alakultak, a Társulásnál nincs létszám. A maradvány felosztását a következő napirendi 
pontban fogja tárgyalni a Társulási Tanács, melynek összege 4.708.209,- forint. Amennyiben 
kérdés van, szívesen áll rendelkezésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, 
azzal együtt ismételten felhívja a figyelmet Jászboldogháza tartozására, hogy azt mihamarabb 
rendezze, mert az még a 2017. évi tartozás.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni a bizottság javaslatára a Társulás 2017. évi zárszámadását az írásos előterjesztés 
szerint? 
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A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.516 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
17/2018. (V. 29.) számú határozat 

A Társulás 2017. évi zárszámadásáról  

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény 91. § alapján a 
társulás 2017 évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza. 

1. Általános rendelkezések  

1. A határozat hatálya kiterjed a társulásra, valamint a társulás költségvetési szerveire. 

2. A Társulás összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése  

2. A társulási tanács a társulási szinten összesített, teljesített 2017. évi 
 a) kiadási főösszegét 66 617 513 forintban, 
 b) bevételi főösszegét 71 325 722 forintban 
állapítja meg. 

3. (1) A társulás összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként: 

 Forintban 
Megnevezés Előirányzat 

eredeti 
Előirányzat 
módosított 

Teljesítés 
összege 

Teljesítés 
% 

Önkormányzatok működési 
támogatásai  

   
 

Működési célú támogatások 
államházt. belülről  

40 951 002 46 387 675 42 701 376 92 

Felhalmozási célú támogatások 
államházt. belülről  

  
 

Jövedelemadók     
Termékek és szolgáltatások 
adói  

  
 

Közhatalmi bevételek     
Működési bevételek 20 869 890 19 547 524 19 306 385 99 
Felhalmozási bevételek      
Működési célú átvett 
pénzeszközök  

  
 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök  

  
 

Költségvetési bevételek    61 820 892 65 935 199 62 007 761 94 
Maradvány igénybevétele  9 317 961 9 317 961 100 
Belföldi finanszírozás bevételei     
Finanszírozási bevételek  9 317 961 9 317 961 100 
Bevételek mindösszesen 61 820 892 75 253 160 71 325 722 95 
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A társulás bevételeit intézményi bontásban a 2 sz. és a 4 sz. melléklet tartalmazza. 
(2) A társulás összesített teljesített bevételeiből 
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 71 325 722 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft. 
 
(3) A társulás összesített teljesített bevételeiből 
a) teljesített működési bevételek: 71 325 722 Ft, 
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 

4. (1) A társulás összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak: 

Forintban 
Megnevezés Előirányzat 

eredeti 
Előirányzat 
Módosított 

Teljesítés Teljesítés 
% 

Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai 

25 857 000 28 783 302 28 753 815 100 

Külső személyi juttatások  2 789 793 3 082 706 3 082 706 100 
Személyi juttatások összesen  28 646 793 31 866 008 31 836 521 100 
Munkaadókat terhelő 
járulékok   

6 624 309 7 424 527 7 422 383 100 

Készletbeszerzés  550 000 541 398 540 768 100 
Kommunikációs 
szolgáltatások  

200 000 198 812 198812 100 

Szolgáltatási kiadások  17 411 441 24 409 543 20 718 104 85 
Kiküldetések, reklám- és 
propaganda  

200 000 70 075 70 075 
100 

Különféle befiz. és egyéb 
dologi kiad.  

7 703 349 5 939 368 5 316 010 90 

Dologi kiadások  26 064 790 31 159 196 26 843 769 86 
Tartalékok 200 000 4 215 529 0 0 
Egyéb működési célú 
kiadások  

200 000 4 215 529 0 0 

Beruházások  285 000 587 900 514 840 88 
Felújítások      
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások  

   
 

Költségvetési kiadások 61 820 892 75 253 160 66 617 513 89 
Hitel és kölcsöntörlesztés     
Belföldi finanszírozás 
kiadásai 

   
 

Kiadások összesen 61 820 892 75 253 160 66 617 513 89 
 

A társulás kiadásait intézményi bontásban a 1 sz. és a 3 sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A társulás összesített teljesített kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 66 617 513 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 Ft. 
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(3) A társulás nevében végzett beruházási kiadások 514 840 Ft-ra teljesültek, felújítási 
kiadások nem voltak.  

(4) A társulás által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű 
ellátásai 0 Ft volt. 

(5) A vonatkozó jogszabályok előírása szerinti kötelező táblák a 5. sz. melléklet a 
Maradvány kimutatások, a 7. sz. melléklet a Társulás összevont mérlege és a 8. sz. 
melléklet a Társulás összevont eredmény-kimutatása.  

5. A költségvetési évben a társulásnak, amelyek megvalósításához a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási 
Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé 
nem volt. 

6. (1) A társulás 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített 
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,  
 b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő 
  c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.  

  

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 

7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, 
projekteket 2017 évben 6. sz. melléklet tartalmazza, ilyen kiadás ezen évben nem volt. 

8. (1) A társulás összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 4 215 
529 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 Ft. 

(2) Céltartalék 2017. évben nem volt. 

(3) A társulás összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok 
szerint felülvizsgált maradványa: 4 708 209 Forintban kerül jóváhagyásra. A maradvány 
megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza, amely felosztásáról a Társulás külön 
határozatban dönt. 

3. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi) teljesített 2017. évi 
költségvetésének teljesítése  

 

9. A társulás a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi 2017. évi 
 a) kiadási főösszegét 46 993 889 forintban, 
 b) bevételi főösszegét 51 209 418 forintban 

állapítja meg. 

10. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
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Forintban 
Megnevezés Előirányzat 

eredeti 
Előirányzat 
módosított 

Teljesítés 
összege 

Teljesítés 
% 

Önkormányzatok 
működési támogatásai  

   
 

Működési célú 
támogatások államházt. 
belülről  

40 951 002 46 063 275 42 376 976 92 

Felhalmozási célú 
támogatások államházt. 
belülről  

    

Jövedelemadók      
Termékek és 
szolgáltatások adói  

    

Közhatalmi bevételek      
Működési bevételek  117 605 117 605 100 
Felhalmozási 
bevételek   

    

Működési célú átvett 
pénzeszközök  

    

Felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök  

    

Költségvetési 
bevételek    

40 951 002 46 180 880 42 494 581 92 

Maradvány 
igénybevétele 

 8 714 837 8 714 837 100 

Belföldi finanszírozás 
bevételei 

    

Finanszírozási 
bevételek 

 8 714 837 8 714 837 100 

Bevételek 
mindösszesen 

40 951 002 54 895 717 51 209 418 93 

 
(2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi összesített teljesített 
bevételeiből 
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 51 209 418 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:0 Ft. 
 
(3) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi összesített teljesített 
bevételeiből 
a) teljesített működési bevételek: 51 209 418 Ft, 
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 
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11. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi 2017. évi kiemelt kiadási 
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz  

Megnevezés Előirányzat 
eredeti 

Előirányzat 
Módosított 

Teljesítés Teljesítés 
% 

Külső személyi 
juttatások  

2 609 793 2 902 706 2 902 706 
100 

Személyi juttatások 
összesen  

2 609 793 3 084 596 3 084 596 
100 

Munkaadókat 
terhelő járulékok   

582 309 625 388 625 388 
100 

Készletbeszerzés  75 000 150 039 150 039 100 
Szolgáltatási 
kiadások  

1 192 441 4 588 813 4 588 813 
100 

Kiküldetések, 
reklám- és 
propaganda  

0 70 075 70 075 

100 
Különféle befiz. és 
egyéb dologi kiad.  

207 209 733 760 733 760 
100 

Dologi kiadások  1 474 650 5 646 184 5 646 184 100 
Egyéb működési célú 
kiadások  

200 000 4 215 529 0 
0 

Beruházások   437 900 437 900 100 
Felújítások      
Tartalékok      
Költségvetési 
kiadások 

4 866 752 14 009 597 9 794 068 
70 

Hitel és 
kölcsöntörlesztés 

   
 

Belföldi 
finanszírozás 
kiadásai 

36 084 250 40 886 120 37 199 821 

91 
Kiadások összesen 40 951 002 54 895 717 46 993 889 86 

 
(2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi teljesített kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 46 993 889 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 Ft. 
 

12. (1) A társulási tanács a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évre 
összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

 a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,  
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő. 

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0. fő. 
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4. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ teljesített 2017. évi 
költségvetésének teljesítése  

17. A társulási tanács a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi 
 a) kiadási főösszegét 56 823 445 forintban, 
 b) bevételi főösszegét 57 316 125 forintban 

állapítja meg. 

18. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Ft-ban 
Megnevezés Előirányzat 

eredeti 
Előirányzat 
módosított 

Teljesítés 
összege 

Teljesítés 
% 

Önkormányzatok működési 
támogatásai  

   
 

Működési célú támogatások 
államházt. belülről  

 324 400 324 400 100 

Felhalmozási célú támogatások 
államházt. belülről  

   
 

Jövedelemadók      
Termékek és szolgáltatások 
adói  

   
 

Közhatalmi bevételek      
Működési bevételek 20 869 890 19 429 919 19 188 780 99 
Felhalmozási bevételek       
Működési célú átvett 
pénzeszközök  

   
 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök  

   
 

Költségvetési bevételek    20 869 890 19 754 319 19 513 180 99 
Maradvány igénybevétele  603 124 603 124 100 
Belföldi finanszírozás bevételei 36 084 250 41 489 244 37 802 945 91 
Finanszírozási bevételek 36 084 250 41 489 244 37 802 945 91 
Bevételek mindösszesen 56 954 140 61 243 563 57 316 125 94 

 
(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből 
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 57 316 125 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft. 
 
(3) A) Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből 
a) teljesített működési bevételek: 57 316 125 Ft, 
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 

19. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi kiemelt kiadási 
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 
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Ft-ban 
Megnevezés Előirányzat 

eredeti 
Előirányzat 
Módosított 

Teljesítés Teljesítés 
% 

Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai 

25 857 000 28 601 412 28 571 925 100 

Külső személyi juttatások  180 000 180 000 180 000 100 
Személyi juttatások 
összesen  

26 037 000 28 781 412 28 751 925 100 

Munkaadókat terhelő 
járulékok   

6 042 000 6 799 139 6 796 995 100 

Készletbeszerzés  475 000 391 359 390 729 100 
Kommunikációs 
szolgáltatások  

200 000 95 315 95 315 100 

Szolgáltatási kiadások  16 219 000 19 820 730 16 129 291 81 
Kiküldetések, reklám- és 
propaganda  

200 000    

Különféle befiz. és egyéb 
dologi kiad.  

7 496 140 5 205 608 4 582 250 88 

Dologi kiadások  24 590 140 25 513 012 21 197 585 83 
Ellátottak pénzbeli juttatásai     
Egyéb működési célú 
kiadások  

    

Beruházások  285 000 150 000 76 940 51 
Felújítások      
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások  

    

Költségvetési kiadások 56 954 140 61 243 563 56 823 445 93 
Hitel és kölcsöntörlesztés     
Belföldi finanszírozás 
kiadásai 

    

Kiadások összesen 56 954 140 61 243 563 56 823 445 93 
 
(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ teljesített kiadásaiból 
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 56 823 445 Ft, 
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft, 
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 Ft. 
 

20. (1) A társulási tanács a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évre 
összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

 a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,  
 b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő 
 c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő. 

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 

(A határozat mellékleteinek teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
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Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 
 2./ Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 
 3./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a 2017. évi maradvány felosztásáról szóló írásos 
javaslatot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Átadja a szót Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a zárszámadás elfogadásával a maradvány felosztásról is rendelkeznie kell a 
Társulási Tanácsnak. A teljes szabad maradvány 4.708.209,- forint, melyből a Jászsági 
Szociális Alapszolgáltató Központ szabad maradványa 492.680,- forint, a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás szabad maradványa pedig 4.215.529,- forint. Az előterjesztésben 
javaslatot tettek arra, hogy az intézmény a dologi kiadásaira fordíthassa a szabad 
maradványát, a Társulás szabad maradványát pedig a 2018. évi települési hozzájárulások 
csökkentésére javasolják fordítani, melyet a következő költségvetési határozat módosításnál 
átcsoportosítanak és akkor minden település fogja látni, hogy kinek mennyi hozzájárulást kell 
fizetni 2018. évre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja 
a 2017. évi maradvány felosztását az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni a bizottság javaslatára a Társulás 2017. évi maradványának felosztását az írásos 
előterjesztés szerint? 
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.516 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
18/2018. (V. 29.) számú határozat 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi maradványának felosztása 

 



14 
 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi 
maradványának felosztását az alábbiak szerint: 
 
A 2017. év számviteli zárása után a megállapított 
módosított maradvány: 

 
4 708 209 Ft 

Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 e Ft 
Szabad maradvány: 4 708 209 Ft 

 
A szabad maradvány megoszlása:  
- működési maradvány:  4 708 209 Ft 
- felhalmozási maradvány: 0 Ft 

Összesen: 4 708 209 Ft 
 

A szabad maradvány intézményenkénti megoszlása a következő: 
 
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ: 492 680 Ft 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás: 4 215 529 Ft 
Társulás mindösszesen: 4 708 209 Ft 

 

Maradvány felosztása 
adatok Ft-ban 

 
Működési szabad maradvány felosztása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás  
• Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ dologi kiadásaira 492 680 
• Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás kiadásaira 4 215 529 
Ebből  
- Települési társulási hozzájárulások (2018 évi) csökkentése 4 215 529 
  

2017. évi szabad maradvány összesen  4 708 209 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 

 2./ Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 
 3./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Egyebek 
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos tájékoztató 
anyag a Társulási Tanács ülése előtt került kiosztásra. Átadja a szót Baginé Gavaldik 
Líviának.  
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Baginé Gavaldik Lívia: egy lehetőséget hozott a Társulási Tanács elé. Ennek előzménye a 
mindenki számára ismert Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melyet tavalyelőtti 
kezdeményezésre alakítottak meg, tavaly egész évben működött. A fórum célul tűzte ki, hogy 
egy alacsony küszöbű ellátást vezet be szolgáltatásként a jászság egész lakosságára 
vonatkozóan. Most nyílik arra lehetőség, hogy az ellátást bevezesse, mert az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma meghívásos pályázati keretben lehetőséget biztosít bizonyos 
ellátási területeknek, köztük a Jászberényi és Jászapáti Járásnak. Elnézést kér, hogy a 
tájékoztató az utolsó pillanatban került kiosztásra, de a múlt hét második felében kapta meg 
ezt a lehetőséget, ma reggel készítette el a tájékoztatót.  A pályázati felhívást elhozta, illetve 
egy szakmai ajánlást, ami az ellátás kialakítását érinti, amennyiben lesz kérdés, szívesen áll 
rendelkezésre. A pályázati felhívás célja, hogy ez a szolgáltatás befogadást kapjon, a 
jászságban nincsen ilyen típusú szolgáltatás, tehát ez egy szolgáltatáshiányos terület.  Van 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, még annak idején, bizonyára többen emlékeznek rá, 
hogy az a Jászsági Többcélú Társulás keretében indult, jelenleg a Jászberény által fenntartott 
intézménynél van, és ellátási szerződéssel biztosítják a szenvedélybetegek közösségi ellátását 
a jászság valamennyi településén. Az alacsony küszöbű ellátásról azt kell tudni, hogy ez nem 
kötelező alapszolgáltatás, ez választható szolgáltatás, pályázati formában működik, úgy, 
ahogyan régen a szenvedélybetegek közösségi ellátása működött. A működéshez igényelhető 
támogatás pályázat benyújtásával 7,5 millió forint/év. Augusztus 17. a pályázat benyújtásának 
határideje. A tájékoztató elején felsorolta, hogy mik azok a szolgáltatás elemek, amelyeket 
biztosítani kell, természetesen a pályázati felhívásban ugyanezek szerepelnek. Nagyon fontos, 
hogy mik azok a személyi és tárgyi feltételek, amelyeket biztosítani kell. Személyi feltétel 1 
fő intézményvezető, illetve 2 fő szociális munkatárs segítő. Az 1 fő intézményvezető 
felsőfokú végzettséghez kötött, azt is felsorolta az előterjesztésben, hogy melyek ezek a 
végzettségek. A 2 fő szociális munkatárs, segítő, az pedig középfokú végzettségre épülő 
felsőfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök, melyek az előterjesztésben szintén 
olvashatóak. Tárgyi feltételek tekintetében a minimális az 1 irodahelyiség, ahol tanácsadást, 
konzultációt, egyénit és csoportosat lehet biztosítani. A pályázó, azaz a szolgáltatás 
fenntartója olyan szolgáltató lehet, aki már más ellátási területen biztosít ilyen szolgáltatást, 
ide legközelebb a Humán Szolgáltató Központ szolnoki, szintén térségi szinten működő 
központ biztosít ilyen szolgáltatást, nekik van egy munkacsoportjuk, ezt többek által talán 
ismert, Szappanos Ferenc a vezetője, Drogkonzultációs és Információs Központnak hívják. 
Náluk elég nagy hagyományai vannak a szolgáltatásnak, tehát vagy ők lehetnek a fenntartói a 
jászság területén is potenciálisan ennek az ellátásnak, vagy pedig olyan szolgáltatót kell 
találni, olyan fenntartót, aki már ezen az ellátási területen biztosít valamilyen szociális 
alapszolgáltatást. Ennek megfelel a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászberény város, 
és Jászapáti város is.  A Társulási Megállapodásban még 2016-ban, amikor a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás kikerült az ellátási körből, akkor a Társulási Tanács a 
megállapodásába belefoglalta a kábítószer megelőző programot a tevékenységi körökbe. 
Ennek apropóján kompetens lenne ennek a szolgáltatásnak a biztosítására, illetve a Jászsági 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is a Társulás koordinációja, és anyagi támogatása mellett 
működik. Annyit fontos kiemelni, hogy a 7,5 millió forint nem fedezi 100%-ban a szolgáltatás 
működtetését, ezért egy minimális saját forrást is igényel. Szappanos Ferenc elmondta, hogy 
az ő intézményük tekintetében a saját forrás 2 millió forint körüli összeg. Az ő fő profiljuk, és 
ha itt is megalakításra kerül a szolgáltatás, akkor az lenne, hogy megkereső programokat 
indítson, elsősorban náluk a legnagyobb probléma az alkoholfogyasztással van, dohányzással, 
illetve az új típusú dizájner drogok területén van rohamos terjedés, amit jó lenne leginkább a 
fiatalok körében kicsit mérsékelni, vagy visszafogni. Egy megelőző, tájékoztató programmal 
tudna indulni ez a szolgáltatás. Településvezetőként mindannyiuknak van erről véleménye, 
vagy szakmai tapasztalata. Lehet önállóan működtetni, illetve más intézményhez integráltan 
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is, szerencsés, ha az egy szociális intézmény, tehát olyan az intézményvezető képesítése, 
amilyen itt is előírás, de önálló szakmai egységként. A meghívásos pályázatban Jászberény és 
Jászapáti járás együttesen van meghívva egy szolgáltatás kialakítására.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: hány évre szól a támogatás? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: meg fogja érdeklődni, de valószínűleg határozatlan időre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor minden évben finanszírozást fognak rá biztosítani? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: minden év február végéig kell elszámolni az előző évvel. Elég 
könnyű lehet a pályázati elszámolása, mert ez anonim szolgáltatás. Természetesen le kell 
dokumentálni a tevékenységet, de nem kell olyan szintű feladatmutatókat produkálni, mint a 
Támogató Szolgálatnál kellett. Ott nagyon kellett hozni a feladategységet, feladatmutatókat, 
itt ez nincs. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kapcsán már most elindult egyfajta megelőző 
tevékenység. A középiskolákban ott vannak a szakemberek, és éppen ezért ebben a 
szolgáltatásban is ezt a megelőző tevékenységet be lehetne integrálni viszonylag egyszerűen. 
Ha úgy dönt a Társulási Tanács, hogy támogatja ennek a pályázatnak a benyújtását, akkor 
fontos lenne elmenni tapasztalatszerzésre a Humán Szolgáltató Központba, megnézni, hogy 
ott hogyan működnek, mi az, amire figyelni kell. Augusztus 17-ig kell benyújtani a 
pályázatot, és a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés kérelmét is, tehát működési 
engedély kérelmet is. Szakmai programmal, pénzügyi tervvel addigra rendelkezni kell, ezért 
írta, hogy június 30-ig jó lenne ebben dönteni, hogy kíván-e indulni akár a Társulás, vagy akár 
más szervezet ezen a pályázaton. Meghívásos, ami azt jelenti, hogy ha benyújtásra kerül, és 
megfelel a szakmai minimumkövetelményeknek, akkor egyértelmű az eredménye. Segítséget 
is nyújtanak a pályázat megírásához. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Társulásnak új intézményt kellene létrehozni, vagy a 
meglévő keretein belül egy külön szervezeti egységet? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: igen, önálló szakmai egységet. Gyakorlatilag szinte mindegy, mert 
tárgyi és személyi feltételt ugyanúgy kell biztosítani, viszont az ellátási területe nem ugyanaz. 
Ebben az esetben az egész jászság vonatkozásában kellene ellátási területet biztosítani, tehát 
ennek kapcsán meg kell keresni Jászárokszállást, Jászfényszarut, Pusztamonostort, Jásziványt 
is. Ha csak a Társulás által ellátott területtel terveznek, akkor is az ellátási terület nagyságának 
megfelelne a Társulás is, mert 30 ezernél több lakosságszámmal kell rendelkezni, s akkor már 
biztosítható az alacsony küszöbű ellátás. Mivel a Kábítószer Egyeztető Fórum is kiterjed az 
egész jászságra, talán érdemes lenne őket is indikálni.  
 
Zelenai Tibor Károlyné: akkor nem kizáró ok, ha valaki úgy dönt, hogy kimarad? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: a 30 ezres lakosságszámnak meg kellene lenni, azt a területet kell 
hozni. Utána el kell dönteni, hogy hol lesz a székhely, hol lesz az iroda, vagy irodák. A tárgyi 
feltételek lehet, hogy biztosíthatóak lennének a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásnál, 
mind a két ingatlanban, mert az nem állandó jelenlétet jelentene. Irodahelyiséget mindkét 
intézményben célszerű lenne biztosítani.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azok az emberek, akik ezt igénybe vennék, ők most is 
megjelennek ezekkel a panaszokkal a családsegítőnél? 
 



17 
 

Baginé Gavaldik Lívia: többnyire igen, vagy a pszichiátriai gondozóban, ahol a 
szenvedélybetegségek kezelése is zajlik, egészségügyi vonalon, velük együtt kellene 
működni. Együtt kellene működni a Szolnoki Hetényi Géza Kórház nappali kórházával, 
pszichiátriai osztályával, szerencsére ugyanaz a főorvosa. Ők nagyon sok jászsági beteget 
ellátnak. Ha van egy ilyen intézmény, akkor újabb pályázati lehetőségek megnyílnak, túl 
ezen, hogy működési támogatást lehet igényelni, rendre vannak kiírások infrastrukturális 
fejlesztésre, meghatározott szakmai programok megvalósítására. Ezen a területen lehet még 
plusz forrásokat találni, bevonni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: itt szakmai feltételek is vannak előírva az intézményvezető és 
a két dolgozó tekintetében. Ilyen végzettségű személyeket egyébként is nagyon nehéz találni. 
Ha meglévő intézménnyel terveznék, akkor annak a finanszírozásába be lehetne esetleg 
illeszteni. Aki egyébként is a családsegítőnél dolgozik, meg lehetne bízni hetente 4 vagy 8 óra 
munkavégzéssel. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: 1 fő szociális munkást, szociálispedagógust, vagy pszichológust 
mindenképpen találni kell. A létszámelőírás 1 fő felsőfokú végzettség, és teljes állás. Úgy 
nem tud működni, hogy egy intézményvezető van, és x órában látja el ezt a feladatot. A 3 
főből ez az egy fő lesz az, aki a vállán viszi a tevékenységet, mert a másik két fő középfokú 
végzettség, felsőfokú szakképesítés, tehát nincs annak a szakismeretnek, vagy tudásnak a 
birtokában, hogy önállóan tudná végezni. Úgy gondolja, hogy ez akár kihívást is jelenthet 
valaki számára, aki már itt a területen dolgozik, esetleg a saját szakterületén már elfáradt. 
Jászapátinak és Jászberénynek is vannak ösztöndíjpályázatai ilyen témában. 
 
Szatmári Antalné: véleménye szerint biztos, hogy lesz jelentkező az intézményvezetésre. 
 
Eszes Béla: van-e valami terv a hiányzó összeg fedezetére? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a 18 település hozzájárulása, ha mindenkit meg tudnak 
szólítani. 
 
Eszes Béla: ha mind a 18 település hozzájárul. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: nem lehet előre tudni, hogy hány település csatlakozik. 
 
Szatmári Antalné: még azt sem lehet tudni, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
pályázik-e, vagy a járásszékhely települések valamelyike. 
 
Eszes Béla: pénzügyi bizottság elnökeként azért kérdezi, mert a Társulás költségvetését ez 
nagyban érintené. A jelenlegi formában sem egyszerű a településeknek, ha hozzájárulást kell 
fizetni, hogy miből biztosítsák azt. Az elvekkel valószínűleg mindenki egyetért, azt is jól 
tudják, hogy szükség lenne erre a szolgáltatásra, és mindenkinek a saját dolgozói is 
foglalkoznak ezzel, tehát egyértelműen jó lenne, ha valaki ezt össze tudná fogni, és több 
specifikus szakmaiság lenne erre a területre, csak a finanszírozásnál lát problémát. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha nem társulási szinten gondolkoznak, hanem valamelyik 
járásszékhely település pályázik, és valamelyik település igényt tart a szolgáltatásra, akkor 
ugyancsak előkerülnek ezek a problémák.  
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Szatmári Antalné: a családsegítő szolgálat konferenciáján is állandóan előkerül, hogy sem 
alacsonyküszöbű ellátás, sem drogambulancia nincs, ezért az egész jászságnak Szolnokra kell 
járnia. Kérték, hogy bontsák le a jászságra, hogy mennyien veszik igénybe ezt a szolgáltatást 
Szolnokon, de nem tudták kimutatni. Ezzel a témával foglalkozni kell. 
 
Eszes Béla: egyetért azzal, hogy a témával foglalkozni kell, csak a tervezés miatt a 
hozzájárulások mértékét tudni kellene minden önkormányzatnak, hogy el tudják dönteni, 
hogy a rájuk eső részt tudják-e vállalni. Akinél már eleve hiányos a költségvetés, az nehezen 
fog olyan döntést hozni, hogy csatlakozzon.  
 
Szatmári Antalné: a járásszékhelyeken is meg kell tárgyalni, hogy esetleg szándékoznak-e 
pályázni. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: komoly nehézség a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon belül is, 
hogy vannak kábítószerügyi pályázatok évről évre, vannak bűnmegelőzési pályázatok, és 
nincs hozzá olyan szakember gárda, aki érdemben fölvállalná, hogy ezt bonyolítja. Ezek nem 
egyszerű dolgok, és talán ezzel is plusz források bevonhatóak lennének, amelyek a 
finanszírozásba besegíthetnének. Ha az intézmény a minimum feltételt biztosítja, és más 
forrásokból pedig a többletet, például a konzultánsok alkalmazását, programhoz kötött 
finanszírozást lehetne biztosítani.  
 
Eszes Béla: elvi döntést tud most hozni a Társulási Tanács, és akkor utána a képviselő-
testületek, valamint a járásszékhely települések is megtárgyalják majd. Költségbecslést kell 
készíteni, hogy mennyi hozzájárulást jelent a települések részéről. Június végéig minden 
településnek dönteni kellene, azoknak is, akik nincsenek benne a Társulásban. 
 
Szatmári Antalné: először azt kell eldönteni, hogy Jászberény, Jászapáti vagy a Társulás fog 
pályázni. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: a Minisztériumból megkeresték, és ők a Társulásnak, Jászberénynek, 
és Jászapátinak hivatalos megkeresést fognak küldeni, mivel ez egy meghívásos pályázat. Jó 
lenne, ha június 30-ig eldőlne, hogy ki fog pályázni, mert utána meg kell alapozni a szakmai 
programot, felmérést kell végezni, el kell indítani az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba 
vételét.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy elvi döntést hozzon a Társulási Tanács, utána 
pedig a képviselő-testületek egyenként dönthetnek. 
 
Dr. Szerencsés István: Jászdózsának jelen pillanatban nem kötelező önkormányzati feladat 
felvételére nincs lehetősége, ami többletfinanszírozással jár.  
 
Eszes Béla: több település is lehet ebben a helyzetben, azért fontos a finanszírozás mértéke. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: ebből a szempontból Jászdózsa nem is problémás település. 
 
Dr. Szerencsés István: ha a Társulás dönt, akkor Jászdózsára is kötelező. 
 
Lukácsi György: a szakember ellátottság a kötelező alapellátásnál megoldott-e? Azt látja, 
hogy pontosan az a szakember gárda kerülne ide, ami a családsegítő és gyermekjóléti 
ellátásnál hiányzik. A kábítószerrel, és a szenvedély betegekkel kapcsolatban még senki nem 



19 
 

tudott eredményt felmutatni, mert ez nem 1-2 szakemberen múlik, hanem a társadalmon, és a 
törvényeken, hogy mit hogyan szabályoznak, mi az, amit büntetnek. Az egyik ismerőse a 
kábítószeres fiatalok leszoktatásával, rehabilitációjával foglalkozott, mely nem egyszerű 
feladat. A rendőrség keze is meg van kötve, nekik kell bizonyítani, hogy akit elkapnak mit 
fogyasztott. Amikor azt egy intézmény bevizsgálja, az a rendőrségnek pénzbe kerül. Mikorra 
bevizsgálják, akkorra kiderül, hogy már egy molekulát változtattak rajta, és nem büntethető. 
Azt az információt kapta, hogy ezen fognak változtatni, megfordítják a menetrendet, ha 
valakit elkapnak, akkor majd annak a személynek kell bizonyítania, hogy az, amit ő 
fogyasztott, az milyen anyag. Ha ez az intézmény munkahely teremtő szándékkal jön létre, 
akkor tudja támogatni, de még egy intézményt arra létrehozni, amit alapszolgáltatásban 
egyébként is el kell látni, azt fölöslegesnek látja. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: nincs most olyan szolgálat, aki ezt a feladatot ellátja. Itt nem a 
leszoktatás a cél, hanem a megelőző tevékenység. A családsegítés és gyerekjóléti szolgálatból 
tudja, hogy vannak települések, ahol nagyon nagy probléma van ezen a területen. Ezek a 
települések elsősorban Jászladány, Jászkisér, Jászapáti. Ez a három település, akik a dizájner 
drogok tekintetében leginkább fertőzöttek, problémásak. A családsegítő munkatársai a szer 
hatása alatt találnak otthonukban délelőttönként fiatal anyukákat, kamaszokat. Járják az 
utcákat, Jászladányon már ifjúságvédelmi csoportot is elindítottak, hogy rendőr, polgárőr 
jelenlétében leszólítsák azokat a fiatalokat, akikkel probléma lehet. Ez a szolgáltatás önkéntes, 
nem kötelező, családtagoknak szól, és annak, aki problémásnak érzi a saját életvitelét, 
szenvedélybetegségét. Egy lehetőség ezeknek az embereknek. A munkahelyteremtésről csak 
annyit, hogy az intézményük engedélyezett létszáma most 1 fővel kevesebb, szeptemberben 
jön vissza GYES-ről tartósan távollévő kollégája, és akkor lesznek teljes létszámmal, ezáltal 
szeptemberig van még egy üres álláshelyük. Szeptembertől egyéb nehézségeik lesznek, mert 
óvodai és iskolai szociális munkát is ki kell alakítani, de ez még szintén ilyen kezdeti 
stádiumban van, mint ez az ellátás. Úgy érzi, hogy megfelelő eredményeket elsősorban nem a 
bűnüldözés területén lehet elérni, hanem a megelőzéssel. Amikor már valaki függő, vagy 
szerhasználó, ott már az egészségügyi ellátórendszer, és a bűnüldözés lép be. Amikor valaki 
már benne van, az szinte már megállíthatatlan, ezért fontos a megelőzés.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: fontos lenne, hogy valamennyi településen elviekben 
megtárgyalják a képviselő-testületek. Célszerű lenne a 18 települést együtt kezelni, és erre 
kidolgozni egy költségbecslést, hogy a számok függvényében tudjanak dönteni az 
önkormányzatok. 
 
Szatmári Antalné: fontos, hogy az anyagi hozzájárulást látva tudjanak a testületek döntést 
hozni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri Baginé Gavaldik Líviát, hogy állítson össze egy 
olyan előterjesztést, amit azok a jászsági önkormányzatok is megkaphatnak, akik nem tagjai a 
Társulásnak, és legyen föltüntetve az anyagi hozzájárulás kalkulált mértéke. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: rendben. A képviselő-testületi ülésekre is el tud menni, ha 
meghívják, hogy a kérdések megválaszolásában rendelkezésre álljon.  
 
Mezei Norbert: ha a Társulás lakosságszámát veszik figyelembe, és azt, hogy 2 millió plusz 
finanszírozást kell biztosítani, akkor a településeknek kb. 29 forintot kell fizetni lakosonként,  
ha mindenki csatlakozik a 13 településből.  
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Baginé Gavaldik Lívia: egy 5000 fős településnek ez 150 ezer forint kiadást jelent. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: el kellene készíteni a költségbecslést a teljes jászságra, 
valamint csak a Társulási településekre lebontva is. 
 
Terjéki Tünde: a 2 millió forint elég lesz a fennmaradó költségekre? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: a Humán Szolgáltató Központnál azt mondta a drogkonzultációs 
iroda vezetője, hogy kb. 2 millió forint az, amit hozzá kell tenni a finanszírozáshoz. Ők 
ellátják a szolnoki kistérséget, és járnak még Törökszentmiklósra, Mezőtúrra is. Biztosítani 
kell ügyfélfogadást, ahol minimum 2 főnek jelen kell lenni. Megkereső programokkal el kell 
érni minden iskolát, felső-tagozatokat, középiskolákat. El kell érni az egészségügyi 
intézményeket. Abban is jó lenne dönteni, hogy az irodahelyiséget hol tudnák biztosítani, ami 
egy bázis lehetne, és onnan tudnának kimenni a kollégák a területekre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy a Társulás hozzon most egy elvi döntést, utána 
a tájékoztatót mind a 18 település részére megküldik, hogy a testületek meg tudják tárgyalni, 
és az lenne a kérés, hogy ezt június 30-ig tárgyalják meg az önkormányzatok, hogy júliusban 
a Társulás újra napirendjére tűzhesse a végleges döntés miatt. Megkérdezi a Társulási Tanács 
tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök, szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze ki az, aki 
elfogadja a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának lehetőségéről szóló 
tájékoztatót azzal, hogy a 18 településnek legyen megküldve a tájékoztató?  
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen (lakosságszám: 57.320 fő), 1 nem  (lakosságszám: 
2.196 fő), szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
19/2018. (V. 29.) számú határozat 
 
Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségére 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, és elfogadja a 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakításáról szóló tájékoztatót.  
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megbízza Baginé Gavaldik 
Lívia intézményvezetőt, hogy a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 
kialakításáról szóló tájékoztatót a 18 jászsági település önkormányzatának készítse el, 
valamint felkéri a Jászladányi Polgármesteri Hivatalt, hogy a tájékoztatót a jászsági 
településeknek küldje meg.  

A Társulási Tanács felkéri a jászsági települések Képviselő-testületeit, hogy döntést 
hozzanak legkésőbb 2018. június 30-ig arról, hogy csatlakozni kívánnak-e a 
feladatellátáshoz, és vállalják-e a saját forrás településre eső részének biztosítását, 
amennyiben igen, azt milyen mértékben.  

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 

 2./ Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 
 3./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
  é r t e s ü l n e k .  




