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V. 
 

 

Iktatószám: 479-5/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsának 
 
 

2018. augusztus 9-i soron kívüli n y í l t  üléséről 

 

30/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyvvezető megbízása 

31/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

32/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

33/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Napirend elfogadása 

34/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat alapító okiratának 
elfogadásáról 

35/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Baginé Gavaldik Lívia megbízása a 
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátására létrehozandó intézmény 
Intézményvezetői feladatainak 
ellátására 

36/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás biztosítására a 
pályázati adatlap elfogadásáról 

37/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 
létrehozott intézmény pénzügyi-
gazdálkodási tervének elfogadására 
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38/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzata tervezetének módosítására 

39/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzata tervezetének módosítására 

40/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat Szakmai Programjának, 
valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról  

41/2018. (VIII. 9.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Az összeférhetetlenségi nyilatkozat és 
érintettségről szóló közzétételi kérelem 
elfogadására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 

2018. augusztus 9-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén a Jászladányi 
Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 

Jelen vannak: 

Eszes Béla  Jánoshida 
Dr. Virág-Nagy Edit Jászapáti 
Szatmári Antalné Jászberény 
Joó-Kovács Balázs Jászboldogháza 
Dr. Szerencsés István Jászdózsa 
Zelenai Tibor Károlyné Jászfelsőszentgyörgy 
Bertalanné Drávucz Katalin Jászladány 
Szabó László Jászszentandrás 
Tóth Nóra Jásztelek 
 

9 település, lakosság szám 59.097fő 

 
 

Tanácskozási joggal jelenlévők: 

  
Lovász Imre  jegyző 
Mageráné Dr. Krikovics Ágnes ügyvéd 
Zsoldiné Gonda Tünde Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezető 
Mezei Norbert Pénzügyi osztály vezetője 
Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető 
Kovácsné Pető Katalin Jászfényszaru 
Sári Ferenc Pusztamonostor 
 

 

 

 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: tisztelettel köszönti a soron kívüli Társulási Tanács 
ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulás 13 tagjából 9 képviselteti magát, a 
képviselt lakosság száma 59.097 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 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
30/2018. (VIII. 9.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 
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 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Mácsainé Jónás Anikót 
bízza meg a Társulási Tanács 2018. augusztus 9-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 Jászberény 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 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
31/2018. (VIII. 9.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. augusztus 9-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 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
32/2018. (VIII. 9.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. augusztus 9-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 .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a kiküldött meghívóban 6 napirendi pont került 
meghatározásra, melyet írásban mindenki megkapott. Megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, 
hogy van-e valakinek egyéb plusz napirendi pont, vagy módosító javaslata? 

(Hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni a 6 naprendi pont tárgyalását? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
33/2018. (VIII. 9.) számú határozata 

 

Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. augusztus 9-i ülés 
napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítására szolgáló új intézmény alapító okiratának elfogadására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 

2./ Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítására szolgáló új intézmény intézményvezetői megbízására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

3./ Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítására a pályázati adatlap elfogadására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 

4./ Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítására létrehozott intézmény pénzügyi-gazdálkodási tervének 

elfogadására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

5./ Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítására létrehozott intézmény szakmai programjának elfogadására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető 

6./ Előterjesztés az összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló 

közzétételi kérelem elfogadására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

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

Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

szolgáló új intézmény alapító okiratának elfogadására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető 

 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: az intézmény alapító okiratának elfogadásáról szóló 
írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a Magyar Államkincstár által közzétett formanyomtatvány alapján készült el az 
alapító okirat tervezet, amelybe a Baginé Gavaldik Lívia által javasoltak kerültek beépítésre, 
mint például a költségvetési szerv megnevezésénél Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat, a telephely pedig a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Jászapáti 
Kirendeltsége néven szerepel. Mivel kötött formában van az alapító okirat, ezért a feladat 
ellátásának megfelelően lett kitöltve, mely le lett egyeztetve a Magyar Államkincstárral is. 
Amennyiben elfogadja a Társulási Tanács, akkor meg is küldik a Magyar Államkincstár 
részére a törzskönyvi bejegyzéshez. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, vagy más javaslata? 
 
Joó-Kovács Balázs: Jászboldogháza képviselő-testülete nem kíván részt venni ebben a 
feladatellátásban. 
 
Lovász Imre: az alapító okiratban nem is szerepel Jászboldogháza ellátási területe. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki tudja 
elfogadni az alapító okiratot az előterjesztés szerint? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
34/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat alapító okiratának elfogadásáról 

 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Jászsági Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Jászsági 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1.  megnevezése: Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat  
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1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 
1.2.2. telephelye(i): 

 
 telephely megnevezése  telephely címe 

1 
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat  
Jászapáti Kirendeltsége 

5130 Jászapáti Kossuth Lajos út 27. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. november 1. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
3.1.2. székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartó szervének 
3.2.1. megnevezése: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás  
3.2.2. székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 65/A. 
§-ában foglaltak szerint szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatások körében szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását 
biztosító intézmény. 
A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat az intézmény ellátási területén élő lakosság 
körében szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, melynek keretében 
biztosítja: 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. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai közül: 
• Jászalsószentgyörgy Község; 
• Jászapáti Város; 
• Jászberény Város; 
• Jászdózsa Község; 
• Jászfelsőszentgyörgy Község; 
• Jászjákóhalma Község; 
• Jászladány Nagyközség; 
• Jászszentandrás Község; 
• Jásztelek Község 
közigazgatási területére. 
Külön megállapodás alapján: 
• Jászágó Község; 
• Jászárokszállás Város; 
• Jászfényszaru Város; 
• Pusztamonostor Község 
közigazgatási területére. 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Társulási 
Megállapodás alapján az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét pályázat útján a 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki 5 évre és menti fel, 
az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

 
közalkalmazott közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

 vállalkozási szerződés Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

 
közfoglalkoztatási 
jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2018. november 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 

  2./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
   é r t e s ü l n e k .  
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2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

szolgáló új intézmény intézményvezetői megbízására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: az intézményvezetői megbízásról készült írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: intézményt nem lehet létrehozni intézményvezető nélkül, ezért átmeneti 
megoldásként Baginé Gavaldik Lívia elvállalta az intézmény vezetését, mely megbízás a 
javaslat szerint 2 hónap lenne, vagy a pályázat eredményes elbírálásáig tartana. Az 
engedélyezés során szükséges megadni az intézményvezető nevét, képesítését és szakmai 
életútját. Baginé Gavaldik Líviának volt egy nagyon jó ötlete, méghozzá az, hogy a 
szeptember végére tervezett Társulási Tanács ülést korábban, szeptember elején tartsák meg, 
amikorra az intézményvezetői pályázati kiírást előterjesztenék. Mivel magasabb vezetőről van 
szó, legalább 30 napra szükséges kiírni a pályázatot, és október közepén el lehetne bírálni a 
pályázatot. Amennyiben a pályázati eljárás eredményes lesz, akkor az intézmény vezetőjét ki 
lehetne nevezni november 1-től. Ha nem lesz olyan pályázó, akinek megfelelne a szakmai 
képesítése és gyakorlata, akkor a pályázati kiírást eredménytelenné lehet nyilvánítani, és 
akkor maradna Lívia a megbízott intézményvezető. Líviának jelenleg van egy közalkalmazotti 
kinevezése, és egy vezetői megbízása. A Kormányhivatal munkaügyi előadásait tartó 
személlyel is egyeztettek, hogy lehetséges-e ez a megbízás, aki azt a tájékoztatást adta, hogy 
véleménye szerint 2 hónapra működhetne így, mivel ő sem tudott jobb megoldást javasolni. 
Javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy időlegesen Baginé Gavaldik Líviát bízza meg az 
intézmény vezetésével az érvényes pályázati eljárás lefolytatásáig, vagy legkésőbb december 
31-ig. Jászapáti Város önkormányzatának hozzájáruló nyilatkozata szükséges még hozzá, 
melyet november 1-ig szükséges meghozni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztésben foglaltakat. 
 
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 az előterjesztés szerinti határozati javaslatot? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
35/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 
Baginé Gavaldik Lívia megbízása a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására 

létrehozandó intézmény Intézményvezetői feladatainak ellátására 

 
 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa figyelemmel a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a személyes 
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gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, valamint  a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet előírásaira,  

 
Baginé Gavaldik Lívia 

 
 (sz: Szolnok, 1966.04.19., a.n: Lengyel Ilona Mária, I fizetési osztály 11 fokozat) 5055 

Jászladány, Tűzoltó u. 8. sz. alatti lakost 2 hónap időtartamra 2018.11.01.- 
2018.12.31-ig, de legfeljebb az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig megbízza, 
a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására létrehozandó intézmény, 
intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 

Havi 

illetményét: 

- garantált alapilletmény 233.945,-  

 - szociális ágazati pótlék 90.167,-  
 - magasabb vezetői pótlék (200%) 40.000,-  
 ö s s z e s e n :  364.112,- Ft 

összegben állapítja meg. 
 

Jelen határozat hatálybalépéséhez szükséges Jászapáti Város Képviselő-testületének 
előzetes írásbeli hozzájárulása. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön, 

  2./ Baginé Gavaldik Lívia 5055 Jászladány, Tűzoltó u. 8. sz. 
  3./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben, 
  4./ Magyar Államkincstár Szolnok, Liget u. 6. sz. 
   é r t e s ü l n e k .  

 
 

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

Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

a pályázati adatlap elfogadására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető 

 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a pályázati adatlapról készült írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Baginé Gavaldik Líviának. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: a pályázati felhívás melléklete a pályázati űrlap, amelyen ki kell 
tölteni a szakmai programot, melynek a formája kötött. A pályázati program összeállításánál 
figyelembe vette az ágazati jogszabályokat, ami a szociális törvényben, illetve ami az annak 
végrehajtásáról szóló 1/2000. SzCsM rendeletben szerepel. Erre a szolgáltatásra vonatkozóan 
van egy Miniszteri szakmai ajánlás, amelyet figyelembe véve került megalkotásra a szakmai 
program, és itt is a szakmai elemek tervezése. Mindezeken belül kettő szolgáltatás elemre 
szeretne külön is kitérni, mert ezek új elvárások a szakmai ajánlás alapján az alacsonyküszöbű 
ellátások tekintetében. Eddig a tűcsere program, – ami intravénás droghasználók részére 
nyújtott szolgáltatás elem volt, – ajánlott szakmai tartalom volt, ez év júliusától kötelező 
eleme a szolgáltatásnak. Tájékozódott a kórházban a sürgősségi osztályon, a pszichiátrián, a 
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rendőrségen, és jelenleg nincsen tudomásuk arról, hogy az ellátási területen lenne intravénás 
droghasználó. Mindezek ellenére kell biztosítani ezt a szolgáltatást, úgyhogy egy minimális 
szakmai tartalommal ez is betervezésre került. Csak és kizárólag a Jászapáti ellátottak 
számára nyitva álló helyiségben lesz rá lehetőség, és így minimális költsége van. Be kell 
szerezni steril eszközöket és szerződést kell kötni a veszélyes hulladék elszállítására. A másik 
új programelem, hogy háztartást segítő szolgáltatást kell még biztosítani, mely nagyon 
hasonlatos a házi segítségnyújtásra. A szakmai programban ezt nem a szolgáltatás 
biztosításával, hanem ezen szociális alapellátások közvetítésével szeretnék megoldani, mert 
13 településre egy segítő nem fog tudni kijutni. A megkereső programokkal, és az egyéb 
gondozási, esetkezelési szakmai szolgáltatás elemekkel mind a 13 településen jelen lenne a 
szolgálat. Ennek az ügyfélfogadási rendjét még nem lehetett kialakítani, majd a működés 
során, november-december hónapban kerül kialakításra. Ennyivel szerette volna kiegészíteni, 
beajánlani, ha további kérdés merül fel, vagy bárkinek észrevétele van, szívesen áll 
rendelkezésre. 
 
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 az előterjesztés szerinti a pályázati adatlapot? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
36/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására a pályázati 

adatlap elfogadásáról 

 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására a pályázati 
adatlapot az előterjesztés szerinti tartalommal. 
Társulási Tanács Bertalanné Drávucz Katalin elnököt bízza meg a pályázati adatlap 
aláírásával.  

 
 Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 

  2./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
   é r t e s ü l n e k .  

 

 

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

Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

létrehozott intézmény pénzügyi-gazdálkodási tervének elfogadására 

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 pénzügyi-gazdálkodási tervet írásban mindenki 
megkapta, átadja a szót Baginé Gavaldik Líviának. 
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Baginé Gavaldik Lívia: az előbbiekben elhangzott szakmai tartalomhoz igazította a 
pénzügyi-gazdálkodási terv összeállítását. Szeretné hangsúlyozni, ahogyan a pénzügyi 
bizottsági ülésen is elmondta, hogy ez egy tervezet. Az a reménye, hogy novembertől az 
intézményvezetői álláshely betöltésre kerül, és az intézményvezetői álláshelynek a 
költségsora csökkenni fog. Ezzel együtt kellene nézni a gazdálkodási tervet, és akkor belefér 
abba a költség keretbe, amit az állami támogatás, tehát a pályázati forrás, illetve a települési 
határozatban foglalt hozzájárulások jelentenek.  
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 

 

Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a pénzügyi-gazdálkodási tervet 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-gazdálkodási tervet a pénzügyi bizottság javaslatára? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
37/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására létrehozott 

intézmény pénzügyi-gazdálkodási tervének elfogadására 

 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a szenvedélybetegek részére nyújtott 
alacsonyküszöbű ellátás biztosítására létrehozott intézmény pénzügyi-gazdálkodási 
tervét az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 

  2./ 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 

Előterjesztés a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás biztosítására 

létrehozott intézmény szakmai programjának elfogadására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető 

 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a szakmai programról, és a szervezeti és működési 
szabályzatról, – mely a szakmai program melléklete – az írásos anyagot mindenki megkapta, 
átadja a szót Baginé Gavaldik Líviának. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: már a pályázati adatlap elfogadása kapcsán elmondta azokat a 
szakmai nehézségeket, amelyek felmerülhetnek, vagy újdonságot jelenthetnek. A szakmai 
program az 1/2000. SzCsM rendelet előírásai alapján készült, tehát mindent, ami ott 
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megtalálnak, mint szakmai tartalom, az megjelenik a szakmai programban. A szervezeti és 
működési szabályzatban módosító javaslata, hogy a 3. oldal 7. pontban „Alap-, kisegítő-, 
kiegészítő-, vállalkozási tevékenysége” szerepel, de megtudta, hogy kisegítő, kiegészítő 
tevékenység már nincsen, ezért ezt törölni kellene. A 10. pontban szerepel, hogy „A 
Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési, elszámolási számlájához kapcsolódó alcímű 
számlával rendelkezik.”, ehelyett javasolja, hogy „a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat önálló bankszámlával rendelkezik”. A pénzügyesek hívták fel a figyelmét, hogy ezt 
szükséges módosítani, ezért ezzel a módosítással javasolja elfogadni az SzMSz-t.  
 
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 az SzMSz 3. oldal 7. pontjának módosítását az elhangzottak szerint? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
38/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 

tervezetének módosítására 
 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Jászsági 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének I. 
fejezet 7. pontját módosítja, az „Alap-, kisegítő-, kiegészítő-, vállalkozási tevékenysége” 
szövegrész helyébe az „Alap-, vállalkozási tevékenysége” szövegrész kerül.  

 
 Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 

  2./ 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 az SzMSz 3. oldal 10. pontjának módosítását az elhangzottak szerint? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
39/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 

tervezetének módosítására 
 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Jászsági 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének I. 
fejezet 10. pontját módosítja, az „A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési, 
elszámolási számlájához kapcsolódó alcímű számlával rendelkezik.” szövegrész 
helyébe a „Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat önálló bankszámlával 

rendelkezik” szövegrész kerül.  
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 Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 
  2./ 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 Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szakmai programját, és Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az elfogadott módosításokkal együtt? 
A Társulási Tanács a javaslatot 9 igen szavazattal (lakosságszám: 59.097 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 
40/2018. (VIII. 9.) számú határozat 

 

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szakmai Programjának, valamint 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról  
 

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Jászsági 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szakmai Programját az előterjesztés szerinti 
tartalommal, valamint elfogadja a Szakmai Program 1. számú mellékletét, mely a 
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata az 
előterjesztés szerint, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 
38/2018. (VIII. 9.) és 39/2018. (VIII. 9.) számú határozataival elfogadott módosítások 
átvezetésével.   
Társulási Tanács megbízza Baginé Gavaldik Lívia megbízott intézményvezetőt a 
Szakmai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat aláírásával.   

 
 Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 

  2./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
   é r t e s ü l n e k .  

 

 

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

Előterjesztés az összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi 

kérelem elfogadására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 

 Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezető 

 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a pályázat kötelező melléklete az összeférhetetlenségi nyilatkozat és 
érintettségről szóló közzétételi kérelem. A pályázati kiírás tartalmazza, ettől eltérni nem lehet, 
jelen esetben nem áll fenn egyik esetben sem összeférhetetlenség és érintettség sem. Javasolja 
a Társulási Tanácsnak az előterjesztés szerinti írásos anyag elfogadását, és javasolja, hogy a 
Társulási Tanács hatalmazza fel Bertalanné Drávucz Katalin elnököt a nyilatkozat aláírására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, vagy más javaslata? 
 




