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IV. 
 
 

Iktatószám: 479-4/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsának 
 
 

2018. július 10-i soros n y í l t  üléséről 

 

 

20/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyvvezető megbízása 

21/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

22/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

23/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Napirend elfogadása 

24/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Szenvedélybetegek alacsony küszöbű 
szolgáltatásának kialakítására pályázat 
benyújtásáról, valamint új intézmény 
létrehozásának kezdeményezéséről 

25/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

26/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Társulás 2018. évi költségvetési 
előirányzatainak módosítására 

27/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás 2018. évi költségvetésének 
módosításáról 
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28/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászjákóhalma Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Jászsági Szociális Alapszolgáltatási 
Központ által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint térítési 
díjainak megállapításáról szóló 8/2015. 
(VI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 7/2018. (V. 16.) 
számú önkormányzati rendelet 
tudomásulvételéről 

29/2018. (VII. 10.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászsági Alapszolgáltató Központ 
Jászboldogházai telephelyén 
létszámcsökkentéssel 1 fő 8 órás 
álláshely megszűntetéséről  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 

2018. július 10-én megtartott soros nyílt ülésén a Jászladányi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében. 

 
 

Jelen vannak: 

Molnárné Menyhárt Éva mh. Alattyán 
Eszes Béla  Jánoshida 
Szarvák Imre Jászalsószentgyörgy 
Farkas Ferenc Jászapáti 
Szatmári Antalné Jászberény 
Joó-Kovács Balázs Jászboldogháza 
Dr. Szerencsés István Jászdózsa 
Zelenai Tibor Károlyné Jászfelsőszentgyörgy 
Terjéki Tünde Jászjákóhalma 
Bertalanné Drávucz Katalin Jászladány 
Szabó László Jászszentandrás 
Tóth Nóra Jásztelek 
 

12 település, lakosság szám 61.996 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 
Mozsár Lászlóné Jászágó  
Kovácsné Pető Katalin Jászfényszaru 
 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: tisztelettel köszönti a soros Társulási Tanács ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulás 13 tagjából 12 képviselteti magát, a képviselt 
lakosság száma 61.996 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 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
20/2018. (VII. 10.) számú határozata 
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Jegyzőkönyvvezető megbízása 
 

 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Mácsainé Jónás Anikót 
bízza meg a Társulási Tanács 2018. július 10-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: Eszes Bélát Jánoshida polgármesterét, és Szarvák Imrét 
Jászalsószentgyörgy polgármesterét kívánja felkérni jegyzőkönyv hitelesítőknek, akik 
elfogadták a felkérést. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök, szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze ki az, aki 
elfogadja Eszes Bélát, Jánoshida polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek?  
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
21/2018. (VII. 10.) számú határozata 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. július 10-i ülésén 
Eszes Bélát, Jánoshida polgármesterét 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 Szarvák Imrét, Jászalsószentgyörgy polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek?  
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
22/2018. (VII. 10.) számú határozata 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. július 10-i ülésén 
Szarvák Imrét Jászalsószentgyörgy polgármesterét 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: a kiküldött meghívóban 5 napirendi pont került 
meghatározásra, melyet írásban mindenki megkapott. Megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, 
hogy van-e valakinek egyéb plusz napirendi pont, vagy módosító javaslata? 
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(Hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni a 5 naprendi pont tárgyalását? 
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
23/2018. (VII. 10.) számú határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. július 10-i ülés 
napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Előterjesztés Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 
kialakítására, valamint a Társulási Megállapodás módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 

   Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

2./ Javaslat Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
   Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

3./ Javaslat a Társulás 2018. évi költségvetési határozatának módosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
   Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

4./ Javaslat a Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési 
díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 7/2018. (V. 16.) számú önkormányzati rendelet 
tudomásulvételére   

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Lovász Imre jegyző, 
   Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

5./ Egyebek 
 Előadó: Zsoldiné Gonda Tünde intézményvezető 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 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 Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítására, 
valamint a Társulási Megállapodás módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 

 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 
kialakítása, valamint a Társulási Megállapodás módosítása tárgyában készült írásos anyagot 
mindenki megkapta. Átadja a szót Baginé Gavaldik Lívia intézményvezetőnek egy rövid 
összefoglalóra. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: az elmúlt Társulási Tanács ülésen született egy döntés arról, hogy a 
Társulás a települési önkormányzatok döntését kérte a szenvedélybetegek alacsony küszöbű 
ellátása szolgáltatás bevezetése érdekében június 30-ig.  A mellékletben kiküldött táblázatban 
szerepelnek a települési önkormányzatok döntései, a táblázat elkészültét követően 
Jászalsószentgyörgy is meghozta a döntését, kéri polgármester urat, hogy tájékoztassa a 
Társulási Tanács tagjait a döntésről. 
 
Szarvák Imre: Jászalsószentgyörgy is csatlakozni kíván a szolgáltatáshoz.  
 
Baginé Gavaldik Lívia: a pénzügyi bizottsági ülésen már ismertette a döntést, mert jegyző 
úrral egyeztetett ebben a témában. A táblázatban látható, hogy melyek azok az 
önkormányzatok, amelyek részt kívánnak venni a feladat ellátásban, illetve, hogy milyen 
összegben vállalják a hozzájárulás megfizetését. Egy meghívásos pályázati felhívás keretében 
lehet befogadást nyerni az EMMI-től ennek a szolgáltatásnak a biztosítására. A pályázat 
benyújtási határideje szerepelt az elmúlt Társulási Tanácsi ülésre készített előterjesztésben is, 
az időpont augusztus 17. Ahhoz, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen a Társulási 
Megállapodás módosítása és kiegészítése szükséges azzal, hogy ezt a feladatot a Társulás, 
mint fenntartó fölvállalja, alapító okirat megalkotása és elfogadása is szükséges, illetve a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre irányuló kérelem benyújtása. Átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek, hogy ismertesse a Társulási Megállapodás módosítást.  
 
Lovász Imre: ha a Társulási Tanács úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani, akkor 
szükséges a Társulási Megállapodás módosítás is. A módosítás tartalmazza a 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátásának nyújtására vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint előzőleg kimaradt belőle a Kábítószer Egyeztető Fórumhoz kapcsolódó kormányzati 
funkció szám, melyen a későbbiekben majd el lehetne számolni. Ezen kívül még kisebb 
módosítások kerülnének átvezetésre, mint például a lakosságszám, itt az egyik település 
címében elírás történt, melyet javítani szükséges. A Társulási Megállapodás módosítást 
szükséges minden tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel elfogadnia, 
és amint az utolsó képviselő-testület is elfogadta, akkor lép hatályba.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Eszes Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak javasolja 
pályázat benyújtását szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 
szolgáltatásra új intézmény létrehozásával, valamint a Társulási Megállapodás módosítást az 
előterjesztés szerint javasolja elfogadásra az alábbi módosításokkal:  
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- a határozati javaslat I. bekezdése 5. pontjában Jásztelek Községi Önkormányzat székhelye 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. számra módosuljon;  
- a határozati javaslat II. bekezdése egészüljön ki a 2018. július 31-i dátummal;  
- a határozati javaslat III. bekezdés 2. pontjában a „kormányzati funkció kerüljön törlését 

kezdeményezze” szövegrész javítása történjen meg a „kormányzati funkció törlését 

kezdeményezze”szövegrészre. 
A pénzügyi bizottság kéri, hogy az a három település, aki eddig nem döntött a szolgáltatásban 
történő részvételről, hozza meg döntését.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: ismerve a pénzügyi bizottság javaslatát, megkéri a 
Társulási Tanács tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Szabó László: Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető asszony elment Jászszentandrásra, és 
a bizottsági ülésen tájékoztatást nyújtott arról, ami ehhez a kiegészítő tevékenységhez 
szükséges. A képviselő-testület nem döntött a témában, azt mondták a képviselők, hogy több 
információra van szükségük, és vannak még olyan kérdések, amelyeket tisztázni kell. Az 
önkormányzatánál vannak még egyéb olyan dolgok, melyben sok pénz forog kockán, és nem 
könnyű így a felelős döntés. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: elviekben támogatta Jászszentandrás a szolgáltatás 
kialakítását. Milyen információra van még szükség az érdemi döntéshez? Milyen kérdések 
hangzottak el bizottsági és testületi ülésen, amelyre most válaszolni tudnának? 
  
Szabó László: kérdésként hangzott el, hogy lesz-e a szolgáltatáshoz szakember, és az, hogy 
meddig tartható ez az összeg, amelyet most előterjesztettek, mert úgy gondolják, hogy a 
következő években ez az összeg emelkedni fog, és nem látják, hogy az állami támogatás 
biztosított lesz-e. Elég lesz-e a szakember a települések ellátására, és a tényleges érdemi 
munka mennyire lesz hatékony? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a szolgáltatás kialakításával plusz két ember fogja 
ellátni a feladatot, melyet most is ellát valaki. Ennek a feladatnak a nagy része most is jelen 
van a családsegítő szolgálatoknál. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: 3 szakember a szakmai minimumlétszám. Jászapátin már van egy 
olyan szakember, akit vélhetően tudnának alkalmazni, de addig nem lehet meghirdetni az 
álláshelyeket, és nem lehet érdemben szakembert keresni, amíg nincs megalapítva az 
intézmény. Éppen Jászszentandrás volt az a település, ahol az egyik képviselő felajánlotta a 
segítségét abban, hogy ő talán tud olyan szakembert, aki a jászságban feladatot vállalna ezen a 
területen. Az intézményvezetői álláshelyet mindenképpen meg kell hirdetni, és ez a kérdés 
akkor válik majd aktuálissá, ha benyújtják a pályázatot, és az pozitív elbírálásban részesül. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti a pályázatot, ott döntenek arról, hogy befogadást 
kap-e ez a szolgálat, és határozatlan időre kötnek a fenntartóval egy szerződést. A 
finanszírozást a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, jelenleg egy ilyen 
szolgálatra 7,5 millió forint az állami támogatás, amit pályázati formában biztosít az állam. 
Minden tárgyévet követő év február végéig kell elszámolni, és augusztusig van hiánypótlásra 
lehetőség. Ha a mostani bérekkel kalkulálnak a szociális ágazatban, szinte biztos, hogy mind a 
három főt szakmai minimálbéren kell foglalkoztatni, a bérükre kerül rá még a szociális 
ágazati pótlék, amire mindig külön nyújt be a fenntartó támogatási kérelmet, melyet a Magyar 
Államkincstár automatikusan finanszíroz. Minimálbérrel van tervezve, és minimális dologi 
kiadással a költség, ami jellemzően egy irodahelyiség fenntartását jelenti. Végleges számokat 
még azért nem lehet mondani, mert nem tudják még pontosan, hogy hol, és milyen 
feltételekkel lesz véglegesen kialakítva a szolgáltatás székhelye, nyitva álló helyisége. 
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Minimális dologi kiadással, és nagyobb léptékű útiköltséggel kalkulált, mert valószínűleg 
belföldi kiküldetésben fog jelentkezni szinte a dologi kiadások többsége. A szakembereknek 
ingázni kell azokra a településekre, ahol ezt a szolgáltatást biztosítja az intézmény. A 
lakosságszámot összeadva 63.055 fő részvétele lenne, Jászalsószentgyörgyöt beleszámítva, és 
Jászboldogházát nem számítva, mert ott 31 forint hozzájárulást vállalna az önkormányzat, ami 
csak akkor lenne elegendő, ha minden jász település csatlakozna, ami Jászkisér és Jánoshida 
döntése miatt már nem valósulhat meg. A jelenlegi ismert finanszírozási feltételek mellett a 
saját erő igény lakosonként 38-39 forintot jelentene.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: Jászboldogházának szükséges új döntést hozni a számok 
ismeretében, vagy nem tudnak részt venni a szolgáltatásban, mert a 31 forint hozzájárulás 
nem lesz elegendő ez már tisztán látszik.  
 
Baginé Gavaldik Lívia: a 31 forint biztos, hogy nem lesz elegendő, újra döntést kell hozni a 
csatlakozási szándékról. Amely település 38 forintról döntött, az sem biztos, hogy teljesülni 
fog, mert lehet, hogy 39 forint lesz a hozzájárulás mértéke. Nagyon nehéz július elején 
kiszámolni forintra pontosan, hogy mennyi lesz a várható költség jövő évben, amikor 
tényleges feláll a szolgálat.  
 
Zelenai Tibor Károlyné: azért döntött Jászfelsőszentgyörgy úgy, hogy vállalja a 
hozzájárulás megfizetését lakosságszám arányosan, mert nem lehet pontos összeggel 
kalkulálni. 
 
Terjéki Tünde: Jászjákóhalma azért döntött a maximális összeg mellett, mert nem 
kiszámítható pontosan a költség. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: jellemzően úgy hozták a testületek a döntéseket, hogy 
40 forintig vállalják a hozzájárulás megfizetését. Megkérdezi, hogy van-e még valakinek 
kérdése, amely nem került megválaszolásra? A Társulási Megállapodás módosítását minden 
tagönkormányzatnak meg kell tárgyalnia, és igenlő döntést hoznia, mert csak akkor léphet 
hatályba a módosítás, ha minden tagönkormányzat hozzájárul.  
 
Dr. Szerencsés István: mivel pályázatról van szó, ezért kérdése, hogy van-e fenntartási 
időszak, mert most az látszik, hogy 1 évre írják ki a pályázatot. Ha a következő években nem 
kerül kiírásra a pályázat, és most létrehoznak egy intézményt, akkor a további fenntartása 
többletköltséget jelent. Egyelőre ezt az egy évet látják viszonylag pontosan, a jövőt illetően ki 
tudnak-e lépni úgy, hogy nincs különösebb következménye? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: nem egy évre szóló szerződést kötnek, hanem határozatlan idejű lesz 
a szerződés. A szolgáltatás megszüntetésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
bármely más nem kötelező feladat esetében. 
 
Dr. Szerencsés István: az lenne a kérdése, ha Jászdózsa ki szeretne lépni a szolgáltatásból, 
akkor ezt hogyan tudja megtenni úgy, hogy ne zavarja meg az intézmény működését? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: az alapító okirat fogja tartalmazni az intézmény ellátási területét, 
tehát mindenképpen szükséges ilyen esetben az alapító okirat módosítása, de mivel ezt az 
intézményt a Társulás fogja fenntartani, ezért vélhetően a Társulási Megállapodásban is 
lesznek majd erre vonatkozó szabályok. 
 
Dr. Krikovics István: mivel önkéntes elhatározásról van szó, és nem kötelező feladat 
ellátásról, így a vállalt időszak leteltével egy lemondással megoldható a kilépés.  
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Dr. Szerencsés István: ha úgy dönt egy önkormányzat, hogy nem kíván tovább részt venni a 
feladat ellátásban, akkor mikor kell megtennie a bejelentést? 
 
Dr. Krikovics István: költségvetési tervezési lehetőséget kell biztosítani, és az alapító 
okiratot módosítani kell a területet illetően, ezért a döntések miatt elvárható időben szükséges 
jelezni. Költségvetési évet kell figyelembe venni a döntések meghozatalánál. 
 
Dr. Szerencsés István: Jászdózsa kifejezte csatlakozási szándékát annak ellenére, ahogyan az 
elmúlt Társulási ülésen nyilatkozott. Véleménye, hogy ez a szolgáltatás vállalható, és van 
felelőssége az önkormányzatnak ebben a témában, még akkor is, ha nem kötelező 
önkormányzati feladat. Sajnos ezen a területen egyre nagyobb problémával néznek szembe a 
települések. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: ezt az évet két hónapban érinti a szolgáltatás kialakítása, 
ha egész évet látnának, akkor kapnának teljes képet a működésről.  
 
Baginé Gavaldik Lívia: egy önkormányzat kilépése érintené az összes feladatellátásban részt 
vevő önkormányzat hozzájárulását, mert ha valaki kilép, akkor a többi település hozzájárulási 
összege emelkedne, és hirtelen minden önkormányzatnak új döntést kellene hozni, hogy a 
megváltozott feltételekkel vállalják-e a szolgáltatás biztosítását. A Társulás megállapodhat 
abban, hogy október 30-ig – a koncepció időpontjáig - hozzanak az önkormányzatok döntést 
arról, hogy a következő évben részt tudnak-e venni a feladat ellátásban. Novemberben minden 
települési önkormányzat tárgyalja a következő évi költségvetés kalkulációját, és tudnának 
ezzel is tervezni. Szakmai szempontokat figyelembe véve első időszakban 2-3 évet meg 
kellene várni azért, hogy meglássák teljes körűen a szolgáltatás működését. Az első két hónap 
még csak a szolgálat bemutatásáról fog szólni. Az érdemi munka jövő évben fog kezdődni, 
akkor kialakítják a saját jelzőrendszerüket, kapcsolatrendszerüket,  felveszik a kapcsolatot az 
iskolákkal, a gyerekjóléti szolgálatokkal, egészségügyi intézményekkel, szenvedélybeteg 
ellátással, rendőrséggel.  
 
Dr. Szerencsés István: a pályázat kiírója mit vár el, hogy mennyi ideig legyen fenntartva a 
szolgáltatás? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: a szerződés határozatlan idejű, a finanszírozást 1 évre biztosítják.  
 
Dr. Krikovics István: ha 1 év után azt mondja a Társulás, illetve a tagönkormányzatok, hogy 
nem kívánják ezt a szolgáltatást fenntartani, akkor ennek anyagi konzekvenciái az anyagi 
támogatást illetően nem lesznek? 
 
Baginé Gavaldik Lívia: mivel még nincs támogatási szerződés, ezért nem tudja 
megmondani, hogy abban lesz-e erre vonatkozó részletszabályozás. Elméletileg nem, mert 
költségvetési évre adják a támogatást. A szolgáltatói nyilvántartásból való törlést is lehet 
kérni, ha úgy dönt a Társulás, alapító okirat visszavonását is lehet kérni. Erre is ugyanaz 
vonatkozik, mint ahogyan a szociális szolgáltatások is szerepelnek a szociális törvényben.  
 
Dr. Krikovics István: az intézmény megszüntetésének vannak munkaügyi vonzatai is.  
 
Baginé Gavaldik Lívia: megpróbál kérni egy támogatási szerződés mintát, és amint az 
megérkezik, azt elektronikusan továbbítja az önkormányzatok részére.  
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Eszes Béla: aki döntött arról, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni, az biztos, hogy nem 
csak ez évre döntött, hanem a következő évre is. Célszerű, ha minden önkormányzat a 
következő év utolsó negyedévére eldönti, hogy kíván-e továbbra is benne lenni a 
szolgáltatásban. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: minden önkormányzat, ahogyan a többi önként vállalt 
feladatánál is, így itt is el tudja dönteni, hogy szükség van-e az adott településen erre a 
szolgáltatásra, hány ember veszi ezt igénybe, és tudja-e finanszírozni. Amennyiben a 
későbbiekben bármelyik önkormányzatnál még további kérdés merül föl, nyugodtan keressék  
Baginé Gavaldik Lívia intézményvezetőt, vagy Lovász Imre jegyzőt.  

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki ért 
egyet a pénzügyi bizottság javaslatára azzal, hogy a Társulás benyújtsa a pályázatot, és új 
intézmény létrehozását kezdeményezze a szolgáltatás biztosítására? 
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
24/2018. (VII. 10.) számú határozata 
 
Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítására pályázat 
benyújtásáról, valamint új intézmény létrehozásának kezdeményezéséről 
 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be a szenvedélybetegek alacsony 
küszöbű szolgáltatás kialakítására az Emberi Erőforrások Minisztériumához. 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a szolgáltatást új intézmény 
létrehozásával kívánja biztosítani. 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a pályázat benyújtásával, és 
az új intézmény létrehozásával kapcsolatos dokumentumok előkészítésére Baginé 
Gavaldik Lívia intézményvezetőt és a Jászladányi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét bízza 
meg.   

 
Határidő:  2018. augusztus 10. 
Felelős: Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető, 
 Lovász Imre jegyző 

 
 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 .  

  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni a pénzügyi bizottság kiegészítésével a Társulási Megállapodás módosítását? 
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag, 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
25/2018. (VII. 10.) sz. határozata 
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A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
 

I. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és a 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottság javaslatára 
figyelemmel elfogadja a 8/2013. (VI.11) számú határozattal elfogadott – 
többszörösen módosított – Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint: 

 
1./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának az  

„5. A Társulás célja” pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  
„Jászapáti és Jászberény járás ellátási területén szenvedélybetegek 

részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása”. 

 
2./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának a 

„6. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskör” pontja az alábbi szövegrésszel 
egészül ki:  

„ - szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása, 

 - drog-megelőzési programok koordinálása” 

 
3./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 7. 

pontjában „A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba 
sorolva” az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

„ 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei  

 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása” 

 
4./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása a következő 

9/B ponttal egészül ki:  
 

„9/B Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása: 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás biztosíthatja: 

- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton 

való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, 

- megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése 

érdekében, 

- a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez 

szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,  

- a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és 

életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére, 

- az anonimitást – a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és 

nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni –, 

- A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya és a 

szenvedélybetegség során jelentkező tünetek, magatartási formák miatt 

mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást.” 

 

5./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú 
függeléke az alábbiakra változik: 
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A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjainak 
megnevezése székhelye Lakossága 

fő 
Alattyán Község 
Önkormányzata 

5142 Alattyán, Szent István tér 1. 2.028 

Jánoshida Községi 
Önkormányzat 

5143 Jánoshida Fő út 28. 2.542 

Jászalsószentgyörgy Községi 
Önkormányzat 

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 3.510 

Jászapáti Városi 
Önkormányzat 

5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2. 8.819 

Jászberény Városi 
Önkormányzat 

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 26.404 

Jászboldogháza Községi 
Önkormányzat 

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 1.678 

Jászdózsa Községi 
Önkormányzat 

5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 2.163 

Jászfelsőszentgyörgy Községi 
Önkormányzat 

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57. 1.873 

Jászjákóhalma Község 
Önkormányzat 

5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. 2.935 

Jászkisér Város 
Önkormányzata 

5137 Jászkisér, Fő u. 7. 5.496 

Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 

5055 Jászladány, Hősök tere 6. 5.697 

Jászszentandrás Község 
Önkormányzata 

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 2.432 

Jásztelek Községi 
Önkormányzat 

5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 1.619 

   

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 67.196 

 
II. A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy 2018. 

július hónap 31. napjáig döntsenek a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról. 

 
Határidő:  2018. július 31. 
Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei 
 

III. A Társulási Tanács felkéri a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztályát, hogy 

 1.  a jelen határozat I. bekezdés 3. pontjában szereplő kormányzati funkció 
változásokat vezesse át, valamint 

 2. a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 65/2016. (XI. 
14.) számú határozatával hatályon kívül helyezett „104042 Család-, és 

gyermekjóléti szolgáltatás” kormányzati funkció törlését kezdeményezze 
   a Magyar Államkincstárnál vezetett Törzskönyvi Nyilvántartásban. 

 
Határidő:  Társulási Megállapodás módosításának hatályba lépését követő 

30 nap. 
Felelős: Jászladányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya. 
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IV. A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok képviselő-testületei 

mindegyikének minősített többséggel meghozott, a módosításra szóló, tartalmában 
mindenben megegyező határozata alapján lép hatályba. 

 
 

 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 .  

  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: kéri, hogy július 31-ig a képviselő-testületek minősített 
többséggel hozzák meg a Társulási Megállapodásról szóló határozatot, az a település, aki 
eddig nem döntött szíveskedjen dönteni, hogy részt kíván-e venni a szolgáltatásban, és ha 
igen, akkor milyen mértékben vállalja a hozzájárulás megfizetését. Küldeni fognak egy olyan 
tájékoztatót, hogy az a település, aki nem tagja a Társulási Tanácsnak, de tagja szeretne lenni, 
annak mik a feltételei. Legközelebb augusztus első hetében, mindenképpen augusztus 10. 
előtt, feltételezhetően egy keddi napon kerül összehívásra újra a Társulási Tanács, melyre 
kéri, hogy aláíró személy érkezzen bélyegzővel, hogy a Társulási Megállapodás aláírásra 
kerülhessen.   
 
 
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, 
 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását javasolja, a 
pénzmaradvány kerülne átvezetésre a költségvetési határozaton, ami 4.708.209,- forint, illetve 
a két mellékletben szereplő intézményi táblázatoknál sorokon belüli előirányzat 
módosításokra tenne javaslatot. Ezekkel a módosításokkal a Társulás költségvetése 
75.464.232,- forintra módosul. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Eszes Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság tárgyalta, és az előirányzat 
módosításokat elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint. 
 
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 pénzügyi bizottság javaslatát? 
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A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
26/2018. (VII. 10.) számú határozata 
 
A Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára figyelemmel elfogadja a Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítását 75.464.232,- forint bevétellel és kiadással. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön, 
 2./ Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, 
 3./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
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, 
 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a Társulás 2018. évi költségvetési határozatának 
módosításáról szóló írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek.  
 
Mezei Norbert: az előző napirendi pontnál elfogadott előirányzat módosítások kerülnek 
átvezetésre a költségvetési határozat egységes szerkezetében. A pénzmaradványt a Társulási 
Tanács döntésének megfelelően a települési hozzájárulások csökkentésére használnák fel, 
viszont most nem lett elég ezért 943.370,- forintot kell Társulási szinten biztosítani a 
működéshez, a költségvetési határozat 16. számú melléklete tartalmazza, hogy 
településenként mennyi hozzájárulás megfizetése szükséges. Erről külön email-ben fogja 
értesíteni az önkormányzatok pénzügyi osztályát, hogy mikor és hogyan kellene megfizetni a 
Társulás számlájára.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Eszes Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság tárgyalta, és a költségvetési 
határozat módosítását elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint. 
 
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 pénzügyi bizottság javaslatára a Társulás 2018. évi költségvetési határozatának 
módosítását az előterjesztés szerint? 
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
27/2018. (VII. 10.) számú határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 
 
A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó 
rendelkezései alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A határozat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tanácsára és annak 

bizottságára, a tanács munkaszervezetére, valamint a Társulás által fenntartott 
intézményre érvényes. 

 
2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és a Társulás által fenntartott önálló 

intézménye a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ egy-egy címet 
alkotnak. 

 
A Társulás bevételei és kiadásai 

 
3. A Társulási tanács a Társulás 2018. évi költségvetését az alábbi tartalommal 

állapítja meg: 2018. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét  
 

75 464 232Ft bevétellel 
75 464 232Ft kiadással 

 
állapítja meg, az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és a 2. sz. 
mellékletben részletezett kiadási előirányzatok figyelembe vételével. 

 
A Tanácsülés a Társulás és az intézménye együttes 2018. évi költségvetésének 
a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett  

 
működési bevételi fő összegét 75 464 232Ft -ban 
ezen belül:  
 •intézményi működési bevételeket 17 117 000 Ft-ban 
 •támogatásértékű működési bevételeket 53 639 023 Ft-ban 
 •költségvetési maradvány igénybe vételét  4 708 209 Ft-ban 
  
működési költségvetés kiadási fő összegét 74 426 552 Ft-ban 
ezen belül:  
 • személyi juttatásokat 34 479 798 Ft-ban 
 • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót 7 095 404 Ft-ban 
 • dologi jellegű kiadásokat 32 651 350 Ft-ban 
 • egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban 
 • tartalékokat 200 000 Ft-ban 
  
felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét 0 Ft-ban 
ebből:  
 • költségvetési maradvány igénybevételét 0 Ft-ban  
felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét  1 037 680 Ft-ban 



16 
 

ebből:  
 • beruházások összegét 1 037 680 Ft-ban 
  
létszámkeretet a költségvetési szervekre 13 főben 
állapítja meg.  

  
  
4. 2018. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 1 037 680 Ft. 

5. A Társulás 2018. évi bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

6. A bevételi főösszeggel azonos mértékben a költségvetés kiadási előirányzatait a 
2. sz. mellékletben részletezett módon állapítja meg.  

7. A Társulás 2016-2017-2018. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. 
melléklet, 2018-2021. évi tervezett bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.  

8. Működési bevételeit a 13. számú, működési kiadásait a 14. számú, felhalmozási 
bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet részletezi. 

9. A többéves kihatással járó kötelezettségeit az 5. számú melléklet, Európai Uniós 
forrásból származó bevételeit a 6. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 
10. számú melléklet tartalmazza. 

10. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetése a 8. számú 
mellékletben, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetése a 7. számú 
mellékletben szerepel. Az intézmények finanszírozásának ütemterve a 15. 
számú mellékletben szerepel. 

A Tanácsülés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összes létszámkeretét 13 
főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 
létszámkerete 13 fő, a munkaszervezeti feladatellátáshoz létszámkeret nem 
állapít meg (12. sz. melléklet).  

11. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására biztosított támogatások az 
intézmény költségvetésében megtervezésre kerültek. 

12. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 
11. számú melléklet tartalmazza. 

 
A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések 

 
13. A munkabér előleg kifizetését a Társulási tanács a legindokoltabb családi, vis-

major helyzetek pénzügyi áthidalására engedélyezi. A Társulási tanács a 
kifizetéseket az intézményvezető javaslata alapján – a nettó bér ötven 
százalékáig, 3 hónapos visszafizetési határidővel – a Társulás elnökének 
hatáskörébe utalja, azzal, hogy e támogatási formában egyidejűleg részesülők 
aránya nem haladhatja meg az intézménynél engedélyezett álláshelyek 5 
százalékát. 

14. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat – ha az nem jár 
többletekkel – a részére jóváhagyott előirányzaton belül rendezheti. Az 
intézmény vezetője dologi előirányzatok megtakarításait személyi juttatásai 
célokra a szükséges előirányzat módosításokat, a bérkeret átcsoportosítását 
követően használhatja fel. 

A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli az intézmény 
gazdálkodásáért. A jelen határozat mellékleteiben foglalt kiemelt intézményi 
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kiadási előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása 
munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. 

15. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi pénzmaradványa terhére a 
2018. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonja.  

16. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
Jászladányi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv és a Társulás 
által fenntartott önállóan működő költségvetési szervek, a Jászsági Szociális 
Alapszolgáltató Központ, együttműködési megállapodásban rögzítik a feladat-
megosztás és felelősség-vállalás rendjét, melyet jelen költségvetési határozat 
függelékében foglaltak szerint jóváhagy a Társulási tanács.  

17. A Társulás részére történő 2018. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói 
kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2018. év június 30-ig, 
valamint 2018. november 20-ig a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részére 
teljesítik. Késedelmes fizetés esetén – belső rendelkezéseink alapján – a 
tagdíjhátralékot a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell befizetni, 
illetve a Társulás élni kíván az inkasszó eszközével. 

18. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére 
tiszteletdíjat állapít meg. 2018. január 1-től 2018. december 31-ig a tiszteletdíj 
mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetmény alap 100 %-a, az 
elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 
%-a. 

19. A támogatási módosítási igényeket – az BM-MÁK kiegészítő és évközi 
felméréseket követően – a társulás a 2018. évi költségvetésébe haladéktalanul 
beépíti.  

20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat jegyzője a felelős.  

21. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartózó szervek 
az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során 
kötelesek a Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzataik 
előírásait alkalmazni. 

22. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A 
költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása 
költségvetésük részét képezi. 

23. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a 
kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség 
időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül 
finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős 
döntésen alapuló kötelezettségeket. 

24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv: 

a. Hitelt nem vehet fel 
b. Kezességet nem vállalhat 
c. Értékpapírt nem vásárolhat 
d. Váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el 
e. Kötvényt nem bocsáthat ki 

25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási tanács hatáskörébe 
tartozik. 
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26. A Társulási tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési 
létszámkeretek közötti átcsoportosítást a tanács engedélyezheti, kivéve az 
500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a 
tanács a Társulás elnökére ruházza át e jogkörét. 

27. A Társulási tanács a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek költségvetését a költségvetésének határozattal történő 
módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, 
illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a 
társulás részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke 
tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A Társulási Tanács negyedévenként dönt a 
költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról. 

28. A Társulási tanács költségvetési szervének vezetője felelős a feladatellátáshoz, a 
költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. A 
költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért, tervezési, beszámolási, információ-
szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességért, a 
gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi 
számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, 
valamint a belső ellenőrzés megszervezésért és hatékony működéséért. 

29. A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások 
felhasználására a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor, kivéve az 500.000 
Ft értéket meg nem haladó megtakarításokat, amelyek esetében a tanács a 
Társulás elnökére ruházza át e jogkörét. 

30. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő 
kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 
finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek 
a szabály alól kivételt képeznek. 

31. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési 
jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági 
kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehető.  

Záró rendelkezések 
 
32. E határozat a mellékleteivel együtt 2018. július 10. napján lép hatályba, 

rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. 

33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi beszámolóban kell számot 
adni. 

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke 
   Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető  
   Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető 

 
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 .  
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

 
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez 

 
1. sz. melléklet  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetési
   összesített bevételei 

2. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi összesített 
kiadásai 

 3. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi bevételek és 
kiadások mérlege 

 4. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018-2021. évi gördülő 
tervezése 

 5. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú 
kötelezettségvállalásai 

 6. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi Európai Uniós 
projektjei 

 7. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi intézményi 
elemi költségvetése 

 8. sz. melléklet  Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2018.évi intézményi 
elemi költségvetése 

 9. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi felhalmozási, 
felújítási kiadásai, bevételei 

 10. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi közvetített 
támogatásai 

 11. sz. melléklet Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2018. évi 
előirányzat felhalmozási ütemterve 

 12. sz. melléklet  Intézmények összesített létszámkerete 

 13. sz. melléklet  Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2018. 

 14. sz. melléklet  Működési kiadások szervezeti egységéként megoszlása 2018. 

 15. sz. melléklet  Intézményi finanszírozási ütemterv 2018. 

 16. sz. melléklet  Tájékoztató a 2018. évi települési hozzájárulásokról 

 17. sz. melléklet  Tájékoztató a 2018.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása 
feladatokhoz 

 
 Függelék 1. Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési 

megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal 
 

(A határozat mellékleteinek teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza) 
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4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászsági 
Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési díjainak megállapításáról szóló 
8/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018. (V. 16.) számú 
önkormányzati rendelet tudomásulvételére   
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a rendeletmódosításról az írásos előterjesztést mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a szociális törvény alapján a rendeletek minden év április 1-ig felül kell 
vizsgálni a térítési díjak összege miatt. A Társulás a Társulási Megállapodásban 
Jászjákóhalma Község Önkormányzatát jelölte ki az alapszolgáltatást igénybe vevő 
önkormányzatok vonatkozásában azzal, hogy a többi település véleményét is ki kell kérni a 
javaslattételekről, és azzal együtt kell megalkotni a rendeletet a 4 településre vonatkozóan. A 
térítési díjak felülvizsgálata megtörtént, ez rendeletmódosítás került beterjesztésre a Társulási 
Tanács részére.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Eszes Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság tárgyalta, és a 
rendeletmódosítás tudomásul vételét elfogadásra javasolja. 
 
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 ért 
egyet a rendeletmódosítás tudomásul vételével? 
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
28/2018. (VII. 10.) számú határozata 
 
A Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászsági Szociális 
Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint térítési díjainak megállapításáról szóló 8/2015. (VI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018. (V. 16.) számú önkormányzati 
rendelet tudomásulvételéről 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, és a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel tudomásul 
veszi Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászsági 
Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési díjainak megállapításáról szóló 
8/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2018. (V.16.) 
önkormányzati rendeletet.  
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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 .  

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

Egyebek 
Előadó: Zsoldiné Gonda Tünde intézményvezető 

 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyag kiküldésre 
került, melyet mindenki megkapott. Átadja a szót Zsoldiné Gonda Tünde 
intézményvezetőnek. 
 
Zsoldiné Gonda Tünde: azzal a kéréssel fordul a Társulási Tanácshoz, hogy a 
Jászboldogházai telephely kapcsán a fenntartható működés érdekében egy álláshelyet 
szíveskedjenek megszűntetni. Mivel a Társulás határozza meg a létszámot, ezért szükséges a 
döntést meghozniuk. Sajnos polgármester úr nem tud részt venni az ülésen, vele már év eleje 
óta tárgyalnak erről a kérdésről. Jászboldogházán is központi kérdés a települési hozzájárulás 
megfizetése, sajnos többször is felszólítást kaptak emiatt, és ezért kellett átvilágítani ezt a 
működést, hogy a költségeket csökkenteni tudják, hogy fenntartható legyen a kötelező 
alapszolgáltatás. 5 hónapot tekintettek át a gondozónők teljesítménye terén, amely kiküldésre 
is került. Arra a döntésre jutottak, hogy egy 8 órás álláshelyet meg kell szüntetni, és így egy 
dolgozó munkaideje 4 órásra változna. Így a telephelyen a feladatellátás 1 fő 8 órás és 1 fő 4 
órás gondozónővel működne tovább. 
 
Dr. Krikovics István: a törvény nagyon szigorúan szabályozza a közalkalmazotti 
munkaviszony megszűntetésének eseteit, a felmentés lehetőségét. A Munkaügyi Bíróság 
joggyakorlatát is figyelembe véve az fogadható el, ha szakmai, gazdasági alapokon nyugvó 
átszervezés történik, munkakör megszüntetésével, abban az esetben a törvény biztosítja a 
felmentés lehetőségét a szóban lévő konzekvenciák mellett. Intézményvezető asszonnyal több 
alkalommal egyeztetett ebben a kérdésben, szóba került a közös megegyezéssel történő 
kinevezés módosítás, mely még nem dőlt el, hogy tud-e működni. Ha nem fogadja el a 
munkavállaló a felajánlott lehetőséget, akkor végig kell járni a Kjt. szerinti munkakör 
felajánlási lehetőséget, még ha csak formailag, akkor is. A törvény előírja, hogy ezeket a 
szabályokat be kell tartani, és ha más lehetőség nincs, akkor a felmentéssel kell élni. Ez a jogi 
háttér, de van ennek az ügynek egy szakmai oldala is. Meg kell vizsgálni, a 
dokumentálásokat, hogy milyen időtartamot igényel a feladatellátás, ez a szakmai része. 
Mivel a költségvetést érinti a létszám, ezért meg kell hozni ezt a döntést, és akkor lehet 
továbblépni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a Társulás tud most olyan döntést hozni, hogy 
megszűntesse az álláshelyet? 
 
Dr. Krikovics István: az intézmény a munkáltatói jogkörbe tartozó intézkedéseket hozza 
meg, a létszámról a Társulási Tanács dönt a szakmai javaslat alapján.  
 
Joó Kovács Balázs: annyival szeretné kiegészíteni az elhangzottakat, hogy 1 fő kilépett, mert 
jobb álláslehetőséget kapott, így maradt 2 fő. Ebből az egyik főnek a munkaidejét 
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szándékoznak lecsökkenteni 4 órára. Így 16 fő ellátott marad, még így sincs kitöltve teljes 
egészében a munkaidejük. 
 
Dr. Krikovics István: jogilag az lesz a menete, hogy megszüntetnek egy 8 órás álláshelyet, 
és létesítenek egy 4 órás álláshelyet. 
 
Zsoldiné Gonda Tünde: 2 db 8 órás álláshely volt, és 1 db 4 órás. A 4 órás munkavállaló 
másodikától kilépett, és így a 8 órás munkavállalót szeretnék 4 órában alkalmazni. 
 
Dr. Krikovics István: akkor meg kell szüntetni egy 8 órás álláshelyet, és az üres 4 órás 
álláshelyet föl lehet neki ajánlani. Ha a 8 órás álláshely megszűnik, akkor új szerződéssel a 
jogviszonyát meg lehet szüntetni. 
 
Eszes Béla: az a munkavállaló, akiről szó van, nagy valószínűséggel nem fogja elfogadni a 8 
órás álláshely helyett a 4 órás álláshelyet, akkor mivel kell számolni? Hány hónap 
felmentéssel, végkielégítéssel, és ennek mennyi az anyagi vonzata, melyet az 
önkormányzatnak vállalnia kell? 
 
Zsoldiné Gonda Tünde: az intézmény augusztusban lesz 3 éve, hogy megalakult, így 
augusztustól járna neki 1 havi végkielégítés. 
 
Eszes Béla: előzőleg nem volt dolgozó? 
 
Zsoldiné Gonda Tünde: előzőekben nem állt munkaviszonyban. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: az intézményvezető szakmai javaslata az, hogy az 
intézménynél 1 db 8 órás álláshelyet szüntessenek meg, ezt kellene a Társulási Tanácsnak 
jóváhagynia.  
 
Dr. Krikovics István: ha az intézményvezető asszony által szolgáltatott információ a 
döntéshozatalhoz elegendő, akkor meg lehet hozni a döntést. 
 
Joó Kovács Balázs: az önkormányzat részéről elsősorban gazdasági oka van az álláshely 
megszűntetésének. 
 
Dr. Krikovics István: az indokolásnál szerepeljenek azok a szakmai érvek, amelyekkel 
intézményvezető asszony alá tudja támasztani az álláshely megszűntetését, hogy amennyiben 
munkaügyi vitára kerül sor, akkor ezzel alá tudják támasztani a döntést. 
 
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 ért 
egyet az intézményben az intézményvezető szakmai javaslata alapján 1 fő 8 órás álláshely 
megszűntetésével? 
A Társulási Tanács a javaslatot 12 igen szavazattal (lakosságszám: 61.996 fő) egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
29/2018. (VII. 10.) számú határozat 
 




