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IX. 
 

 

Iktatószám: 479-9/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 

Társulási Tanácsának 
 
 
 

2018. december 11-i soron kívüli n y í l t  üléséről 

 

75/2018. (XII. 11.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyvvezető megbízása 

76/2018. (XII. 11.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

77/2018. (XII. 11.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Jegyzőkönyv hitelesítő személy 
megbízására 

78/2018. (XII. 11.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Napirend elfogadása 

79/2018. (XII. 11.) Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási 
Tanácsának határozata 

 Bergmann Kincső megbízása a 
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátására létrehozott Jászsági 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
elnevezésű intézmény Intézményvezetői 
feladatainak ellátására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült:  Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 

2018. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén a Jászladányi 
Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 

Jelen vannak: 

 

Eszes Béla Jánoshida 
Farkas Ferenc Jászapáti 
Szatmári Antalné Jászberény 
Joó-Kovács Balázs Jászboldogháza 
Dr. Szerencsés István Jászdózsa 
Terjéki Tünde Jászjákóhalma 
Lukácsi György Jászkisér 
Bertalanné Drávucz Katalin Jászladány 
Szabó László Jászszentandrás 
Tóth Nóra Jásztelek 
 
 
 

10 település, lakosság szám 59.785 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 10 település képviselteti 
magát, a képviselt lakosság száma 59.785 fő, mellyel az ülés határozatképes, az ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Mácsainé Jónás Anikót kívánja megbízni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök, szavazásra teszi: a tábla felemelésével jelezze ki ért 
egyet Mácsainé Jónás Anikó jegyzőkönyvvezetői megbízásával?  
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.785 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
75/2018. (XII. 11.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyvvezető megbízása 

 

 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Mácsainé Jónás Anikót 
bízza meg a Társulási Tanács 2018. december 11-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: Farkas Ferencet, Jászapáti polgármesterét, 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 Farkas Ferencet, Jászapáti polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek?  
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.785 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
76/2018. (XII. 11.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. december 11-i 
ülésén Farkas Ferencet, Jászapáti 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 Tóth Nórát, Jásztelek polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek?  
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.785 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
77/2018. (XII. 11.) számú határozata 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő személy megbízására 

 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2018. december 11-i 
ülésén Tóth Nórát, Jásztelek polgármesterét bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a kiküldött meghívóban 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? 

(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 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.785 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 
78/2018. (XII. 11.) számú határozata 

 
Napirend elfogadása 

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

 

Napi rend :  
 
1./ Előterjesztés a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására szolgáló, 

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény 

intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálására, valamint az 

intézményvezető illetményének megállapítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin elnök, 
   Ideiglenes Bizottság, 
   Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

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

 Ideiglenes Bizottság, 

 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága 

 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, szeretné 
bemutatni a Társulási Tanácsnak a pályázót, Bergmann Kincsőt. Megkéri, hogy pár szóban 
foglalja össze a pályázatát.  
 

Bergmann Kincső: Bergmann Kincsőnek hívják, 37 éves, egy 12 éves leánygyermek 
édesanyja. Jelenleg Hatvanban él. Bács-Kiskun Megyéből származik Baja mellől. Eddig 
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szinte csak szociális területen szerzett tapasztalatot. Volt kórházi szociális ügyintéző, 
családsegítő, intézményvezető. Csak ezen a téren tudja elképzelni a további tevékenységeit is. 
Szociálpedagógus főiskolai diplomával, szakvizsgával rendelkezik. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkéri a Társulási Tanács tagjait, hogy tegyék fel 
kérdéseiket a pályázó felé. 
 
Lukácsi György: hogyan képzeli el az ellátást, hány munkatárssal, és helyileg hogyan fog ez 
működni? 
 
Bergmann Kincső: Jászapátiban lenne az intézmény központja. Több elképzelése is van, de 
úgy gondolja, hogy a gyakorlatban fog minden kialakulni a terület nagyságára való tekintettel. 
Jogszabály szerint az intézményvezetőn kívül 2 szociális gondozó szükségeltetik, plusz egy 
konzultánst javasolnak még. Egyelőre hárman indulnának. Az ellátandó terület nagyságát 
tekintve sok feladat vár rájuk, melyben fontos szerepe lesz a szervezésnek. Úgy véli, hogy 
fontos lenne még önkéntes segítőket is bevonni, ez jogszabály szerint is lehetséges, és 
szükséges is. A megkereső munka miatt is szükség lesz segítőkre, mert 14 településen jelen 
lenni egyszerre nagyon nehéz, okosan kell beosztani az időt. Az ideiglenes bizottság ülésén 
említette, hogy szeretne külföldi kapcsolatokat is kiépíteni, melyhez szeretné a német 
nyelvtudását felhasználni. Ha az illetmény megállapításáról dönt a Társulási Tanács, akkor 
tisztelettel megköszönné, ha a nyelvvizsga pótlékot megállapítanák részére. Mivel messziről 
fog bejárni, ezért már előzetesen beszéltek róla, hogy a 15,- forintos útiköltség támogatásra 
lesz lehetőség, valamint a vezetői pótlék az illetményalap 200%-a lesz, ezért szeretné, ha még 
a nyelvvizsga pótlékot is megállapítanák, hogy megérje neki is a váltás. A feladat miatt is 
megérné a váltás, mert nagy kihívásnak érzi, és nagy lelkesedéssel tudná végezni a feladatot. 
Szeret emberekkel foglalkozni, de a távolságra tekintettel kéri, hogy ezt a kérését vegyék 
figyelembe. Az iroda Jászapátin működne, és utána meg lennének szervezve a szolgáltatások, 
amiket több helyen elosztanának. Mivel a prevenciós tevékenység a legfontosabb, ezért az 
iskolákat járnák, a fiatalokat szednék össze, és terelgetnék. Elképzelései között szerepel, hogy 
drámacsoport szerű foglalkozásokat szerveznének az iskolákban, az igazgatókkal egyeztetve. 
Úgy gondolja, hogy a fiataloknak feladatokat kell adni, hogy ne elvonódjanak a drogos 
csoportokba való tömörüléstől, akár úgy is, hogy idős embereket segítenének. A tűcsere 
programot is végeznék, ami szintén előírás. A pihenő szolgáltatást nem gondolta, hogy 
végezni kellene. A kezdet kezdetén így indulnának, és majd idővel kialakul, változik sok 
minden. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a nyelvvizsga pótlékot köztisztviselőknél kötelező adni, 
a közalkalmazottaknál adható. Mielőtt ebben döntenének, szeretné megkérdezni Lovász Imre 
jegyzőt, hogy az ideiglenes bizottság ülésén milyen javaslat született? 
 
Lovász Imre jegyző: az ideiglenes bizottság javasolja a pályázati eljárás eredményessé 
nyilvánítását, és javasolja Bergmann Kincső vezetői megbízását, valamint ehhez 
kapcsolódóan a közalkalmazotti jogviszony létesítését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság is tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Eszes Béla pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság abban a szerencsés helyzetben volt, hogy 
az egyik bizottsági tag részt vett az ideiglenes bizottság munkájában, de valamennyien 



6 
 

meghallgathatták az ideiglenes bizottság javaslatát, és a szakmai javaslat figyelembevételével 
a határozati javaslatban foglaltakat a pénzügyi bizottság 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: jegyző úr utána nézett, hogy a határozati javaslatban a 
havi illetménnyel kapcsolatosan a szociális ágazati pótlék és a magasabb vezetői pótlék került 
rögzítésre, a munkáltatói döntés alapján járó illetmény összege nem került meghatározásra, 
mert úgy gondolták, hogy azt a későbbiekben 1 év múlva teljesítményértékelés alapján 
határozza meg a Társulási Tanács. A felsőfokú nyelvvizsga pótlék összege bruttó 20 ezer 
forinttal emelné az illetményt, mellyel az illetmény végső összege bruttó 300.455,- forint 
lenne. Megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy mondják el javaslataikat a nyelvvizsga 
pótlékkal kapcsolatban, hogy figyelembe vegyék-e a pályázó kérését, mivel a munkavégzés 
jelenleg nem indokolja, de a pályázó szeretne ilyen jellegű munkát végezni, és külföldi 
kapcsolatokat létrehozni. 
 
Farkas Ferenc: javasolja a nyelvvizsga pótlék biztosítását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: más javaslata, vagy eltérő javaslata van-e valakinek? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a tábla felemelésével jelezze, ki ért 
egyet az ideiglenes bizottság és a pénzügyi bizottság javaslatára Bergmann Kincső 
kinevezésével, valamint a határozati javaslat nyelvvizsga pótlékkal történő kiegészítésével ? 
A Társulási Tanács a javaslatot 10 igen szavazattal (lakosságszám: 59.785 fő) egyhangúlag 

elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 

79/2018. (XII. 11.) sz. határozata 

 

Bergmann Kincső megbízása a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására 

létrehozott Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény 

Intézményvezetői feladatainak ellátására 

 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa figyelemmel az Ideiglenes 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a személyes 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,  
 

Bergmann Kincső 
 

(sz: Baja, 1981.05.13., a.n: Páncsics Hedvig, G fizetési osztály 4 fokozat) 3000 Hatvan, 
Hegyalja út 67. sz. alatti lakost kinevezi közalkalmazottnak, és megbízza 2019.01.01.- 
2023.12.31. napjáig a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására létrehozott 
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elnevezésű intézmény, intézményvezetői 
feladatainak ellátására. 
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Havi illetményét:   

 - garantált alapilletmény 180.500,- 
 - szociális ágazati pótlék 59.955,- 
 - magasabb vezetői pótlék (200%) 40.000,- 
 - nyelvvizsga pótlék 20.000,- 
 ö s s z e s e n :  bruttó 300.455,- Ft 

összegben állapítja meg. 
 

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön 
 2./ Bergmann Kincső 3000 Hatvan, Hegyalja út 67. sz. 
 3./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
 4./ MÁK 5000 Szolnok, Liget u. 6. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a Társulási Tanács nevében gratulál Bergmann 
Kincsőnek a kinevezéshez, és jó munkát kíván. 
 

Bergmann Kincső: megköszöni a bizalmat. 
 

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: mielőtt az ülést bezárja, egy rövid tájékoztatót szeretne 
mondani Jászdózsa kérelmével kapcsolatban, hogy minden településnek megküldték a 
jászdózsai határozatot a csatlakozási szándék elállásával kapcsolatban. Jegyző úr és ügyvéd úr 
egyeztettek, és az volt a javaslatuk, hogy ne hozzanak hirtelen döntéseket a határozatok 
visszavonásáról, és ne adjanak feladatokat az önkormányzatoknak, nyilván aki nem tárgyalta 
még meg, azokat kérték, hogy már ne is tárgyalják meg a Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadását.  A januári Társulási Tanács ülésre be fogják terjeszteni azokat a 
döntéseket, amelyeket a visszalépéssel kapcsolatban szükséges meghozni. Nagyon sok 
személy sok munkája volt ennek a csatlakozásnak az előkészítésében. 
 
Dr. Szerencsés István: megköszöni a Társulás hozzáállását Jászdózsa befogadására, erre a 
feladatellátásra vonatkozóan. Közel másfél éve döntött a képviselő-testület arról, hogy az 
idősek bentlakásos otthonának működtetését átadják. Múlt hét kedden, az utolsó egyeztetésen 
a Minisztériumban olyan dolgokkal szembesültek, ami minden szempontból elfogadhatatlan 
volt. Nem csak abból a szempontból, hogy soha többé ez vissza nem kerülhet az 
önkormányzathoz, hanem ingyenes használatba kellett volna adni még az ingóságokat is, ezen 
felül még egy havi bért ki kellett volna fizetniük a saját költségvetésükből, amikor így is 
anyagi okok miatt nem tudják működtetni. Emellett rengeteg olyan adminisztratív eszköz 
akadályt támasztottak, amiről az előzetes egyeztetések során szó sem volt. Ezen okok miatt a 
képviselő-testület csütörtökön este újra tárgyalta, és visszavonta minden döntését, mielőtt még 
megszüntették volna a működési engedélyt. Egy éjszaka leforgása alatt másnap reggelre 
minden elkészült. Sokat tud ennek az ügynek a hátteréről is, de erről nem kíván tájékoztatást 
nyújtani. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy megpróbálják tovább 
üzemeltetni az otthont, ettől csak jobb feltételek lehetnek, mint ami rájuk várt volna. Ebből 
adódóan annak a feladatellátásnak az átadása is okafogyottá vált, amit a Társulástól kértek. 
Elnézést kér mindenkitől a többletmunkáért. Örömmel tapasztalta a Társulási 
tagönkormányzatok hozzáállását, kéri megértésüket abban, hogy ezt a döntést kellett 
meghozniuk.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 




