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VII. 
 

 

Iktatószám: 479-7/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsának 
 
 
 

2018. október 16-i soron kívüli n y í l t  üléséről 

 

52/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyvvezető megbízása 

53/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

54/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

55/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Napirend elfogadása 

56/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátására szolgáló, Jászsági 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
elnevezésű intézmény intézményvezetői 
álláshelyre kiírt pályázati eljárás 
elbírálásáról 

57/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátására szolgáló, Jászsági 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
elnevezésű intézmény működtetéséről 

58/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátására szolgáló, Jászsági 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
elnevezésű intézmény intézményvezetői 
álláshely pályázati kiírásáról 
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59/2018. (X. 16.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Szakértelemmel rendelkező ideiglenes 
bizottság létrehozása az 
intézményvezetői álláshelyre kiírt 
pályázat véleményezésére 



3 
 

 

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

2018. október 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén a Jászladányi 
Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 

Jelen vannak: 

 

Dr. Virág-Nagy Edit Jászapáti 
Szatmári Antalné Jászberény 
Dr. Szerencsés István Jászdózsa 
Terjéki Tünde Jászjákóhalma 
Bertalanné Drávucz Katalin Jászladány 
Szabó László Jászszentandrás 
Tóth Nóra Jásztelek 
 

7 település, lakosság szám 50.069 fő. 

 
 

Tanácskozási joggal jelenlévők: 

  
Lovász Imre  jegyző 
Dr. Krikovics István ügyvéd 
Zsoldiné Gonda Tünde Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezető 
Mezei Norbert Pénzügyi osztály vezetője 
 

 

 

 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: tisztelettel köszönti a Társulási Tanács soron kívüli 
ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulás 13 tagjából 7 település képviselteti magát, 
a képviselt lakosság száma 50.069 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 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
52/2018. (X. 16.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 
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 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Mácsainé Jónás Anikót 
bízza meg a Társulási Tanács 2018. október 16-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: Tóth Nórát, Jásztelek polgármesterét, és Szatmári 
Antalnét, Jászberény alpolgármesterét kívánja felkérni jegyzőkönyv hitelesítőknek, akik 
elfogadták a felkérést. 
 

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 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
53/2018. (X. 16.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. október 16-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, szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze ki az, aki 
elfogadja Szatmári Antalnét, Jászberény alpolgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek?  
A Társulási Tanács a javaslatot 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
54/2018. (X. 16.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. október 16-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: a kiküldött meghívóban 1 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 az 1 naprendi pont tárgyalását? 
A Társulási Tanács a javaslatot 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
55/2018. (X. 16.) számú határozata 

 
 

Napirend elfogadása 

 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. október 16-i ülés 
napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

Napi rend :  
 

1./ Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, 

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény 

intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Ideiglenes Bizottság 

 

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 

Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, Jászsági 

Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény intézményvezetői álláshelyre 

kiírt pályázat elbírálására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
  Ideiglenes Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek, hogy tájékoztassa 
a Társulási Tanácsot az ideiglenes bizottság döntéséről.  
 
Lovász Imre: a Társulási Tanács 2018. augusztus 9-én döntött az intézmény létrehozásáról, 
mely szeptember elején nyilvántartásba is került. Szeptember 11-én az intézményvezetői 
álláshelyre pályázatot írt ki a Társulási Tanács, melyben meghatározta, hogy a pályázat 
benyújtásának határideje 2018. 10. 12., tehát múlt hét péntek. Határidőre nem érkezett be 
egyetlenegy pályázati anyag sem, ezért az ideiglenes bizottság a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítását javasolja a Társulási Tanácsnak. 
Augusztus elején benyújtásra került a pályázat a finanszírozásra, melyre 23 napon belül 
döntést kellett volna hozni, melyről a mai napig nem érkezett értesítés, tehát nincs meg a 
pályázat eredménye, hogy központilag finanszírozva lesz-e az intézmény. November 1-től 
december 31-ig intézményvezetőnek Baginé Gavaldik Lívia van megbízva, de az intézmény 
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működéséhez még további 2 közalkalmazott foglalkoztatása szükséges, melyből jelenleg egy 
sincs még. Baginé Gavaldik Lívia ismer egy olyan személyt, aki vállalná a feladatot, ezért 
azon is el lehetne gondolkodni, hogy a feladatellátás ne november 1-től valósuljon meg, 
hanem esetleg 2019. január 1-től. Addig egy újabb Társulási Tanács ülésen kiírnák újra az 
intézményvezetői pályázatot, hátha lenne egy alkalmas személy, aki pályázna, és akkor 
Jászapáti Városi Önkormányzatnak sem lenne szükséges a döntést meghoznia, amivel 
hozzájárulna a Baginé Gavaldik Lívia feladatellátásához. 
 
Dr. Virág-Nagy Edit: ha ugyanezek a pályázati feltételek maradnának, akkor nem lenne 
szükséges várni a következő Társulási Tanács ülésig, hanem most meghatároznák a 
határidőket, és újra ki lehet írni a pályázatot úgy, hogy január 1-től betölthető legyen az 
álláshely.  
 
Lovász Imre: jelenleg a működési engedélyezés ügymenetele is szüneteltetve van, tekintettel 
arra, hogy az engedélyező szerv felé, tehát a Kormányhivatal részére be kellene nyújtani a 
személyes anyagokat is, a 3 közalkalmazott végzettségét igazoló okiratát, illetve nyilatkozatát, 
hogy vállalja a feladat ellátását, vagy a kinevezését. Mivel még nincsenek meg ezek a 
személyek, ezért kérték az engedélyező hatóságtól az eljárás szüneteltetését. Az eljárást 
szüneteltetni legfeljebb 6 hónapig lehet. 
 
Dr. Krikovics István: javasolja, hogy az intézmény tényleges működését tolják ki január 1-re 
annak függvényében, hogy a pályázat hogyan alakul. Ha a pályázat nem nyer, vagy tovább 
húzódik a döntés, akkor nincs miből finanszírozni az intézmény működését. Jelenleg a 
személyi feltételek sem adottak. Ha január 1-től indulna az intézmény, akkor Baginé Gavaldik 
Líviának nem kellene lemondani a közalkalmazotti vagy a megbízási jogviszonyáról, mert 
december 31-el a megbízás automatikusan megszűnik. Ha nem lesz pályázó, akkor január 1-
től átmenetileg egy helyettesítő pozícióval meg lehet oldani az intézményvezetést. Az lenne a 
legfontosabb, hogy kiderüljön, hogy nyer-e a pályázat, és megoldott lesz-e a finanszírozás. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: jelenleg hozni kell egy olyan döntést, hogy a Társulási 
Tanács eredménytelenné nyilvánítja a pályázatot, mivel nem érkezett a felhívásra egyetlenegy 
pályázati anyag sem. Arról is dönteni szükséges, hogy a feladatellátást január 1-től szeretnék 
biztosítani, nem november 1-től, és akkor az új pályázati kiírás határidejét január 1-től 
visszafelé kellene kiszámolni, hogy mi az a határidő, amikor Társulási Tanács ülést kell  
tartani, és megbízni az új intézményvezetőt. 
 
Lovász Imre: az intézményvezetői pályázatot legalább 30 napra ki kell írni, de 30 napnál 
tovább is meg lehet hirdetni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: úgy kell kiírni a pályázatot, hogy decemberben Társulási 
ülést kell tartani a pályázat elbírálásáról.  
 
Lovász Imre: ha a pályázat benyújtási határidejét november 30-ban határozná meg a testület, 
akkor december második hetében megtörténhetne az elbírálás. 
 
Szatmári Antalné: egyetért ezzel a javaslattal. 
 
Terjéki Tünde: az intézmény finanszírozására benyújtott pályázatról lehet tudni valamit, 
hogy mikorra várható az elbírálás? Hiába lesz kiírva az intézményvezetői pályázat, ha a 
Társulás nem nyeri meg a pályázatot. Nem kellene megvárni a pályázat támogatói okiratát? 
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Lovász Imre: a Társulási Tanács eddig is úgy írta ki az intézményvezetői pályázatot, hogy az 
eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. Ha a Támogatói Szervezettől olyan döntés 
érkezik, hogy nem támogatják a pályázatot, akkor a Társulási Tanács az intézményvezetői 
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, és egy másik döntéssel az intézményt is 
megszünteti. 
 
Szatmári Antalné: egy meghívásos pályázatról van szó, bízik a pozitív elbírálásban. 
 
Terjéki Tünde: jó lenne, ha megkapnák a pályázat elbírálását, mert így az intézmény nem 
működik, de intézményvezetőt találni kellene.  
 
Dr. Krikovics István: az intézmény jogilag létezik, csak a működés nem indult el, a 
működési feltételek nem adottak még. Ha a pályázat nyer, de nem írják ki az 
intézményvezetői álláshelyre a pályázatot, akkor nem tud indulni az intézmény működése.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: dönteni szükséges arról, hogy az intézményt január 1-től 
kívánják működtetni. Kéri jegyző urat, hogy mondja el az intézményvezetői pályázat 
kiírásához szükséges dátumokat. 
 
Lovász Imre: javasolja, hogy a vezetői megbízás időtartama határozott időre, 2019. január 1-
től 5 évre szóljon, a  pályázat benyújtásának határideje 2018. november 30. legyen, az 
elbírálási határidő 2018. december 20. legyen, de ennél előbb is lehet dönteni. A munkakör 
betölthetőségének időpontja: 2019. január 1. 

 

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 ideiglenes bizottság javaslatára a pályázat eredménytelenné nyilvánítását? 
A Társulási Tanács a javaslatot 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
56/2018. (X. 16.) számú határozata 

 
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, Jászsági Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat elnevezésű intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati 

eljárás elbírálásáról 

 

 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
elnevezésű intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja mivel a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nem 
érkezett be pályázat. 

 
 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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Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki ért 
egyet a javaslattal, hogy az intézmény működése ne november 1-től, hanem 2019. január 1-től 
történjen? 
A Társulási Tanács a javaslatot 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
57/2018. (X. 16.) számú határozata 

 
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, Jászsági Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat elnevezésű intézmény működtetéséről 

 

 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 34/2018. (VIII. 9.) számú 
határozatával létrehozta a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, 
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézményt. 

 A Társulási Tanács a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézmény működését a 
működési feltételek fennállását követően 2019. január 1. napjától indítja. 

 
 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 ért 
egyet az intézményvezetői álláshelyre új pályázat kiírásával, Lovász Imre jegyző által 
ismertetett  határidőkkel? 
A Társulási Tanács a javaslatot 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
58/2018. (X. 16.) számú határozata 

 
A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, Jászsági Szenvedélybeteg-

segítő Szolgálat elnevezésű intézmény intézményvezetői álláshely pályázati kiírásáról 

  
 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló intézmény, intézményvezetői 
álláshely pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
 Az intézményvezetői (magasabb vezető) állásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992 évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 
 
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
 A foglalkoztatás jellege: 

  teljes munkaidő 
 
 A vezetői megbízás időtartama: 

  a vezetői megbízás határozott időre 2019.01.01.-2023.12.31-ig szól 
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 A munkavégzés helye: 

  Jász-Nagykun-Szolnok megye 
  5130 Jászapáti, Kossuth L. u.27. sz. 
  Az intézmény alapító okiratában meghatározott illetékességi, működési terület. 
 
 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Az intézményvezető felelős a vonatkozó jogszabályokban és a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásában meghatározott 
színvonalas szakmai munkájáért. 

 

 Illetmény és juttatások: 

 Az illetmény megállapítására és juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény és a 
257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

 
 Pályázati feltételek: 

  - magyar állampolgárság 
  - büntetlen előélet  
  - cselekvőképesség 

 - főiskola, az 1/2000. (I. 7.), SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében az 
intézményvezető részére előírt szakirányú szakképzettség, valamint a 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti előírás, 
legalább 5-10 év szakmai gyakorlat 

  - 5 év alatti vezetői tapasztalat 
  - szociális szakvizsga 
 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program 
  - szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz 
 - az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok 

másolata 
  - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 - a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat 

 - nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt 

 - a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt ülésen történő 
tárgyalásához hozzájárul-e 

 
 A pályázat benyújtásának határideje: 

  2018.11.30. 
 

 A pályázat elbírálásának határideje: 

  2018.12.20. 
 

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 

  2019.01.01. 
 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz 
Katalin a Társulási Tanács elnöke nyújt a 06-57/817-949-es telefonszámon. 
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 A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás címére 
történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot és a munkakör 
megnevezését: intézményvezető  

 Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás elnökénél 

  Jász-Nagykun-Szolnok megye  
  5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
 
 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

 A pályázat benyújtási határidejét követően, a pályázati feltételeknek megfelelő 
pályázókat a szakértelemmel rendelkező legalább 3 tagú bizottság személyesen 
meghallgatja és véleményezi. Javaslata alapján a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa dönt az intézményvezető személyéről. 

 A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, a pályázat kiírója az 
eljárás során fenntartja. 

 
 A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  

- www.kszk.gov.hu   
- A JSZSZ Társulásban résztvevő önkormányzatok és a külön megállapodás 

alapján résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon     
 

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu 
honlapon szerezhet. 

 

 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 ért 
egyet az ideiglenes bizottság létrehozásával az előterjesztés szerint? 
A Társulási Tanács a javaslatot 7 igen szavazattal (lakosságszám: 50.069 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
59/2018. (X. 16.) számú határozata 

 

Szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottság létrehozása az intézményvezetői 

álláshelyre kiírt pályázat véleményezésére 

 
 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § (6) bekezdése, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 1/A. § (9) - 
(13) bekezdései alapján szekértelemmel rendelkező ideiglenes bizottságot hoz létre a 

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló intézmény, intézményvezetői 




