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PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2012. december 28-án 8.00 

órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnöke, Lőkösháza polgármester, Pluhár László – P.B. tag, 

Elek polgármester, Szakmándi Lászlóné –P.B. külsős tag, 

 

Meghívottként megjelentek: 

Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnöke, Gyula polgármestere, Kalcsó Istvánné – Társulás 

alelnök, Kétegyháza polgármester, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKSZGYI igazgató, Strifler 

Györgyné GYKSZGYI gazdaságvezető, KlemmnéKalcsó Lilla – mb. Kistérségi Irodavezető, 

Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági vezető, Becsyné dr. Szabó Márta – Gyula 

Város Címzetes Főjegyzője, Dr. Legeza László – Kistérségi iroda, jogi képviselő 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, a tisztelt meghívott vendégeket, Kétegyháza 

Polgármesterét, Gyula polgármester urat és a kedves megjelenteket. Megállapítom, hogy 3 fő 

szavazati joggal rendelkező tag jelenlétével a Bizottság határozatképes. A napirendi pontjaink 

közül, mivel még mindig nem történtek az ülést megelőzően konkrét egyeztetések az orvosi 

ügyelettelkapcsolatban, ezért a „SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi 

együttműködés megtárgyalásáról” szóló előterjesztést vegyük le a napirendek közül. Kérem, 

szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a „SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. 

évi együttműködés megtárgyalásáról” szóló előterjesztés a mai napirendi pontok közül leveszi, 

kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

74/2012.(XII.28.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a „SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel 

történő 2013. évi együttműködés megtárgyalása” című napirendet levegye a mai napirendi 

pontok közül. 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 
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Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

A módosítás után a mai napirendi pontokat ismertetem. 

 

I. Fő napirend: 

 

1./Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi átmeneti gazdálkodásának 

elfogadása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Tipegő- topogók 

Bölcsőde főzőkonyhájának tálalókonyhává történő átminősítése és az intézmény 

közalkalmazotti létszámának csökkentése. 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi módosított belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkaterve  

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

5./ A Társulás 2013. évi tagdíjának megállapítása 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

6./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának megtárgyalása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

II. Zárt ülés 

 

 1./ A 132/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

2./ Személyi térítési díj mérséklése 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

III. Bejelentések: 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

75/2012. (XII. 28) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadta 

a mai napirendi pontokat: 
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I. Fő napirend: 

 

1./Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi átmeneti gazdálkodásának 

elfogadása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Tipegő- topogók 

Bölcsőde főzőkonyhájának tálalókonyhává történő átminősítése és az intézmény 

közalkalmazotti létszámának csökkentése. 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi módosított belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkaterve  

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

5./ A Társulás 2013. évi tagdíjának megállapítása 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

6./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának megtárgyalása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

II. Zárt ülés 

 

 

 1./ A 132/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

2./ Személyi térítési díj mérséklése 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

III. Bejelentések: 

 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 
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I. Fő napirend: 

 

 

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi átmeneti gazdálkodásának 

elfogadása 

 

            Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Az első napirendi pont az átmeneti gazdálkodásnak a megtárgyalása. Úgy gondolom, hogy ezen 

túl sok mindent nem szükséges beszélni, mert a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget, 

amikor ezt a határozatot meghozzuk, ami a folyamatos működést fogja biztosítani a Társulás 

számára. 

         Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Van e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése. Amennyiben nem, a pénzügyi bizottság 

a határozati javaslat elfogadását javasolja a Társulási Tanácsnak.Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2012. (XII. 28.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

 

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben foglaltak alapján, a 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Társulási Tanácsnaka Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak a 2013. évi 

átmeneti gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozza, melyet 2013. január 1. napjától a 2013. évi 

költségvetési határozat elfogadásáig kell alkalmazni: 

1. A Társulás felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2013. január 1-től a 

Társulást megillető bevételeket szedje be és az esedékes kiadásokat – külön eljárás 

nélkül – folytatólagosan teljesítse. 

2. A Társulás felügyelete alá tartozó intézmény működéséhez szükséges támogatás 

biztosítása időarányosan történik. Az intézmény zavartalan működéséhez esetleg 

szükséges támogatást a Társulás időarányosan teljesítse. 

3. A vállalt működési feladatok finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában csak 

az előző évi szinten finanszírozható. 

4. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény szerint az őket megillető személyi juttatás, valamint az előző évi 

bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége. 

5. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2013. évi költségvetési határozat 

megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra 

kötelezettség nem vállalható. 

6. Az új költségvetési határozatba az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített 

kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 
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          2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Tipegő- topogók 

Bölcsőde főzőkonyhájának tálalókonyhává történő átminősítése és az intézmény 

közalkalmazotti létszámának csökkentése. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak aGyulai Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Tipegő- topogók Bölcsőde főzőkonyhájának tálalókonyhává történő 

átminősítése és az intézmény közalkalmazotti létszámának csökkentésehatározati javaslatokat 

elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? 

Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2012. (XII.28.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye, Tipegő-topogók Bölcsődéje – Gyula, Széchenyi u. 78.- 

főzőkonyháját, 2013. január 1-től tálalókonyhaként működteti. Az étkeztetést a gyulavári 

bölcsődés gyermekek számára a Csemeteház Bölcsőde – Gyula, Leiningen u. 4. - 

főzőkonyhájából biztosítják.  

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 

 

 

78/2012. (XII.28.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményében foglalkoztatott közalkalmazottak státuszát, létszámcsökkentés 

miatt 2státusszal csökkenti. Ennek megfelelően az intézmény 350,5státuszban meghatározott 

engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2013. január 1-től 348.5 státuszban 

határozza meg. 

A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést 

haladéktalanul tegye meg, az irodavezetőt, hogy az álláshelyek számát a költségvetési 

határozatban vezesse át. 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 

 

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi módosított belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

A módosítás Lőkösházát érinti, az az időszak, amit vizsgálni kellett volna a belső ellenőrnek az 

nem jött létre oka fogyottá vált, nyílván az ellenőrzési napokat teljesíteni kell. Más ellenőrzési 

szempontokat egyeztettünk le a belső ellenőrrel. Emiatt kell módosítanunk a belső ellenőrzési 



6 
 

tervet és kérném szépen a tanácsot is, hogy szíveskedjen elfogadni.Van e még valakinek ezzel a 

napirendi ponttal kérdése. Akkor, ha nincs, a pénzügyi bizottság a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás2012. évi módosított belső ellenőrzési tervének elfogadását a Társulási 

Tanácsnak elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2012. (XII. 28.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, a Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervét az 

alábbiak szerint: 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda: 

 

1. A szabályozottság ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 04. hó. 3 revizori 

nap 

 

2. Pénzügyi elszámolások,  Pénzügyi ellenőrzés  2012. 06. hó 4 revizori nap 

számviteli nyilvántartások 2012. 

 

3. Belső ellenőrzési   Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 06. hó 1 revizori 

nap  

kézikönyv felülvizsgálata 

 

4. Pénzgazdálkodási jogkörök Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 06. hó  1 revizori nap 

gyakorlásának vizsgálata 2012.01.01-től. 

 

5. 2013. évi ellenőrzési ütemterv Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 11. hó 1 revizori nap 

előkészítése kockázatfelméréssel, elemzéssel 

 

2.  Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal:  

 

1. A közoktatási intézményeknél fizetendő térítési díjak (étkezési térítési díj kivételével), tandíjak 

megállapításának, beszedésének- kiemelten a hátralékok kezelésére-, nyilvántartásának 

szabályszerűsége. 

 

Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. I.II. negyedév  16 revizori nap 

3. Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 

 

1. Költségvetési szerv  Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 03. hó 5 revizori nap 

belső kontrollrendszere  

2. Szerződések és   Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 03. hó   

kötelezettségvállalás rendje és nyilvántartása 

4.  
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5. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 

 

1. Intézményi  Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 2012. 04. hó 4 revizori 

nap gazdálkodás áttekintése  

2. Általános  Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 2012. 04. hó  

gazdálkodás helyzete  

6. Lőkösháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 

 

1.  Helyi adók (iparűzési, kommunális)  

     A helyi adók megállapítása, beszedése Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzé 

végrehajtása az adó kötelezettség ellenőrzése     2012. 12. hó 4 revizori nap   

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 

 

 

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi munkaterve  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Szeretném jelezni, hogy a belső ellenőrzési jelentést a költségvetési beszámolóval együtt kellene 

tárgyalni a törvény így írja elő. Én szeretném, ha azt a két hónapot egybehoznánk. Egyrészt 

csökkenne az ülések száma, másrészt a jogszabályi kötelmeknek eleget fogunk tenni. A márciust 

és az áprilist. Áprilisban lesz a márciusban leírt tervezet. A bizottság a kiegészítéssel javasolja 

elfogadni. Van e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése? Akkor, ha nincs, a pénzügyi 

bizottság a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás2013. évi munkatervét, akként, 

hogy a márciusi napirendeket április hónapra helyezzük át,a Társulási Tanácsnak elfogadásra 

javasolja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

80/2012. (XII. 28.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy az alábbiak szerint elfogadja a 2013. évi 

munkatervet: 

2013. évi Munkaterv 

Február: 

1./ Beszámoló a Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, 

Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 2012. évben végzett tevékenységéről 
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Előadó: Sióréti Gabriella igazgató 

2./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálati Intézmény a 2012. évben végzett tevékenységéről 

Előadó: SzelezsánnéPoptyilikán Anikó igazgató 

3./ A Társulás 2012. évi költségvetés III. számú módosítása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

4./ A Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

5./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Április: 

1./ Beszámoló a 2012. évi belő ellenőrzési feladat ellátásáról 

Előadó: Dr. Juhászné Tóth Katalin belső ellenőr 

2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2012. évi szakmai munkájáról 

Előadó: KlemmnéKalcsó Lilla irodavezető 

3./ 2012. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

4./ Beszámoló a Társulás 2012. évi költségvetésről 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Május: 

1./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2012. évi 

szakmai tevékenységéről 

Előadó: Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

2./ A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

 

Június: 

1./A Társulás 2013. évi költségvetésének I. számú módosítása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Szeptember: 

1./ Beszámoló a Társulás 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról 
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Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2013. évi I. féléves működéséről 

Előadó: KlemmnéKalcsó Lilla irodavezető    

3./ A Társulás 2013. évi költségvetés II. számú módosítása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

4./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata  

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Október: 

1./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás 2013. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 

Előadó: Központi ügyeleti szolgáltatás vezetője 

November: 

1./ Beszámoló a Társulás 2013. évi III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

2./ 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

3./ A Társulás 2013. évi költségvetés III. számú módosítása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

4./ 2014 évi tagdíj megállapítása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 

 

5./ A Társulás 2013. évi tagdíjának megállapítása 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármestere) 

Változatlanul 95 Ft/fő/év maradna? 

 

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Lesz pénz rá? 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármestere) 

Az önkormányzati büdzséből? 

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Nálunk leegyszerűsödött a dolog, mert január1-től elveszítettük a dolgozóink felét Eleken. Ami 

maradt feladat, az ugyan olyan feladatalapú finanszírozásra esik, illetve az elvárt adó beépül a 
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települési általános támogatásba, nálunk meg 1.2 % az a vállalkozói adó ez azt jelenti, hogy 2 

tized % mozgástere van az önkormányzatnak. Az összes többi az le van kötve. Nem nagy az 

összeg, csak az a kérdés, hogy ki tudjuk-e fizetni.  

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 
Eddig is működött valamilyen módon ki kell fizetnünk, akár részletben is. 

 

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Vannak intézmények, amik úgy működnek, hogy ha normatív módon megszabják, és ha azt 

onnan megspórolod, nem teheted szabadon ide-oda.   

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármestere) 

Induljunk ki abból, hogy mennyi pénzre van szükség a kistérségi szervezet működtetéséhez. 

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Visszafelé számoljunk. Sok helyen tagok vagyunk, így nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni, 

kifizetni. Önmagában nem nagyok ezek az összegek, de a költségvetéshez képest a nincsből 

nincs miből kifizetnünk.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

A kötelező társulásokat, ha nézzük, mint a DAREH, orvosi ügyelet kötelező feladat, az itteni 

tagdíj, akkor ezek összességében minden költségvetésben egy elég tetemes összeget 

képviselnek, nyílván a település méretének megfelelően, nyílván kisebb településen kisebb a 

költségvetés is.  

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Mi még nagyon sok mindent nem látunk ezen kívül, így számomra ez úgy nem is volt kérdés, 

mert nem túl nagy összeg. Nem látjuk az étkeztetésre a pénzt, az iskolák működtetésére sok-sok 

mindenre sokkal kevesebb érkezik, mint eddig. Ha a többit megtudnánk oldani az nagyon jó 

lenne. Nézzük, meg mennyi pénzre van szükség, és ha lehet, adjunk kevesebbet. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármestere) 

Cseréljünk napirendet és a társulás jogállására térjünk át. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Aki azzal egyetért, hogy a„Társulás 2013. évi tagdíjának megállapítása” című napirendet 

a„Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának megtárgyalása” című 

napirenddel megcseréljük. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? 

Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

81/2012. (XII. 28.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a „Társulás 2013. évi tagdíjának 

megállapítása” című napirendet a „Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

jogállásának megtárgyalása” című napirenddel megcserélje. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 



11 
 

Határidő: 2012. december 28. 

 

5./A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának megtárgyalása 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Meg szeretném kérni címzetes főjegyzőasszonyt, hiszen ő is képvisel egy javaslatot, hogy egy 

kicsit szóban egészítse ki az előterjesztésben szereplő anyagot.  

Becsyné dr. Szabó Márta – Gyula Város Címzetes Főjegyzője 

Tisztelt Pénzügyi Bizottság. Valóban két lehetőség van a munkaszervezet megszüntetésére a 

jogszabály erejénél fogva 2013. január 1-től, hiszen mint önálló jogi személy meg kell, hogy 

szűnjön. Amit a jogszabály előír és a Minisztériumoktól kapott állásfoglalásoknak a jogszabály 

értelmezésével kapcsolatban. Hogy miért a jogutóddal történő megszüntetést javasoltuk, akkor 

még sok olyan információt nem tudtunk, amit ma már tudunk. Elsősorban ez a gazdasági 

feladatokat ellátó személyre vonatkozik. Majd biztosan nyilatkozni fog, hogy hova kíván 

munkahelyet váltani. Ugyan is azt szerettük volna, hogy a munkahelyek megmaradjanak és az 

emberek, ne kerüljenek utcára. Ez is egy szempont volt, hogy a gazdasági rész bejön a hivatalba 

folyamatosan a jogutódlással és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott negyed év vagy fél 

évig is, utána meg majd meglátjuk, de nyílván ennek az ügynek a szakfeladatot történő 

elvégzése továbbiakban is indokolt. Nálunk is elég nagy volt, harmincnégy embert kellett 

átadnunk a Járáshoz és bizony meg kell néznünk, hogy hogyan fog működni a hivatal, mert 

ugyanakkor intézmények működését vettük át, tehát nekünk is a január hónap a letisztulás 

hónapja lesz. Tehát ez vezérelt bennünket a jogutódlással történő megszűnéshez. Van azonban 

egy jogutód nélküli megszűnés lehetősége is, ami most, már ha ez így megy, ez lenne a javaslat 

főleg. Lezárná a munkaszervezet, 2012. december 31-vel minden féle feladatát, az 

Államháztartási törvény előírja, hogy ilyenkor miket kell csinálni a leltártól, a beszámolóktól 

kezdve és ezt követően egyrészt ezt kell kimondani a kistérségi társulásnak, hogy megszünteti 

jogutód nélkül december 31-vel. Utána az előkészítő és a végrehajtó feladatokat a társulási 

tanács működésével kapcsolatban a gesztor önkormányzat hivatalához kerül át 2013. január 1-

vel és ennek a pénzügyi részét a tagdíjak fogják fedezni. Én, azért ha már így alakult ezt 

javasolnám inkább és valóban a pénzügyi részét, ha javasolhatnám, hogy amint összeáll ennek a 

költsége, mert mindenképp szerencsés lenne, ha a pénzügyi részt is vinné, akár megbízási 

szerződéssel együtt, amíg le nem zárunk és át nem adjuk megfelelően a hivatal szakfeladatának 

ezt. Úgy is a költségvetést januárban be kell vinni a központi költségvetés elfogadását követő 45 

napon belül, hiszen elkell készítsük és ez úgy január 20 - körül fog lejárni. Addigra itt a 

kistérségnél is elkészítenénk egy olyan költségvetést, amit utána természetesen vissza lehet 

osztani, hogy ez éppen mennyi tagdíjat igényel, mert lehet, hogy fele annyi kell vagy 

csökkenteni, kell, de én így most nem tudok válaszolni. Még egyszer azért, mert itt a 

személyekben és a státuszokban változás történt. Azt nem tudom még, hogy utána ezek a belső 

szabályzatokban, hogy ha ez a jogi személy megszűnik, azokat majd nyílván, hogy a januári 

társulási ülésre vissza kell hozni és ha a társulási szabályzat úgy szabályozza, hogy az 

önkormányzatoknak is el kell fogadni, ezt mindenképp ki kell mondani a társulási tanácsnak és 

utána visszamenőleges hatállyal egyes testületek ezt jóváhagyják. Én azt gondolom, hogy ez ma 

már nem idegen a visszamenőleges hatály itt senkinek érdeke nem sérül, tehát ez nem egy 
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negatív döntés, amiből bárkinek kára származik belőle. Tehát ahhoz, hogy 2013. január 1-től 

beálljon ez a feladatellátás, ahhoz ezt mindenképp ki kell mondani.  

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Mi történt? 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

A Gyulai Járási Tankerület vezetőjének segítségét kértem, hogy ha van nála az új szervezet 

kialakítása során szükség közgazdászra, akkor gondoljon az iroda jelenlegi gazdasági 

vezetőjére.  Ő kíván segíteni és az ötfős csapatába, kívánja Krisztinát is elhelyezni. Az ügy ott 

tart, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a személyeket felterjesztette és várja a 

visszajelzést. Elvileg úgy gondoljuk, hogy csak jóváhagyják, hiszen státusza megvan. Ha ez 

biztossá válik, akkor december 31-vel fel kell, mondjunk neki és 2013. január 1-től már a 

tankerületnél dolgozna. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Ez attól függ, hogy teljes állásban vagy félállásban zárja le a kistérség ügyeit.  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Nem mindegy, hogy megbízással vagy sem, mert akkor érdemes egy jogutódlással, mert akkor 

folyamatos lesz a munkaviszony, ha viszont ott fölveszik, és itt megszűnik, akkor célszerű egy 

teljes tabuarázás és teljesen lezárni az eddigi munkaszervezet feladatát, tevékenységét, 

pénzügyileg is és utána a hivatalon belül a gesztorönkormányzaton belül, pedig egy új időszak 

kezdődik.  

Dr. Legeza László (Kistérségi iroda, jogi képviselő) 

Én azt gondolom, hogy ha jogutód nélkül megszűnik, akkor ezt nem igazán tudom elképzelni, 

hogy ezt meglehet valóban csinálni így, mert ahhoz ezt jobban elő kellene készíteni. Ha egy 

céget nézünk, meg a végelszámolásnál sem az van, hogy ma elhatározom, holnap meg lehúzom 

a rolót. Én nem hiszem, hogy ez jól járható lenne. Én inkább azon gondolkoznék, hogy esetleg 

január 31-vel legyen megszüntetve.  

 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Ha összejönnek a munkaviszonyok, amik most tervezve vannak, akkor most egészen más a 

feladatellátás. Akkor kiürül a társulásnak a munkaszervezete, tehát nem lesz konkrétan, aki 

végezze a feladatot főállásban.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Mindenképp az motivál és az az igény szól, hogy mindenkinek megfelelő módon legyen állása, 

itt egy helyzet alakult ki, amire nagyon gyorsan reagálni kell, ettől függ az, hogy kolleganő 

megkapja az állást és állása van január 1-től. Ugyanakkor itt van egy másik kolleganő, aki 

viszont két gyermek mellől GYED-ről fog visszatérni. A Bogár- Módes Nikoletta ügye, hiszen 

ezzel összefüggésben is kellene nézni, hiszen gondoljunk bele, hogy van egy munkahelyvédelmi 

akció terv, vannak bizonyos kedvezmények a GYED-ről visszatérő esetében. Ezt így ezzel 

együtt komplexitásában kellene szemlélni. Most azt látom, hogy a jelenlegi dolgozók 

tekintetében, megnyugtatóan megoldódna ezzel az utóbbi javaslattal az ő jövőjük, hiszen mind a 

ketten egzisztenciát tudnak létesíteni folyamatosan, január 1-t követően. Mellette kiegészítő 

módon megbízási szerződéssel lezárandó 2012. éves feladatokat meg tudják oldani. Hiszen 

gondolom, ezt ők vállalják a többlet terhet többlet díjazásért. De ahogy irodavezető asszony is 
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mondta, számomra még mindig nagy kérdés a GYED-en lévő kolleganő sorsa, hiszen ő a 

munkaszervezethez lett fölvéve. Köszönöm és erről is dönteni kell.  

 

Dr. Görgényi Ernő(Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Ha jogutódlással szüntetjük, meg akkor vele közös megegyezéssel tudjuk megszüntetni a 

munkaviszonyt, ha pedig jogutód nélkül, akkor pedig megszűnik. Így is, úgy is megkapja a 

járandóságait, tehát a végkielégítést, felmondási idő, szabadság megváltás.  

 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

A jogszabály azt mondja, hogy ha a kistérség megszűnésével jön létre, akkor a kistérségnek kell 

benyújtania, ha jogutóddal, tehát a hivatalon keresztül folytatódik a munka, akkor a 

létszámcsökkentésre vonatkozó igényét a hivatal nyújthatja be.   

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Kérdezem, hogy mindenképp szükség van az ő munkaviszonyának a megszüntetésére, hogy a 

későbbiekben esetleg, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a társulás sorsa és ott valakinek úgy is 

dolgoznia kell majd. És, ha a gesztor önkormányzat ellátja és a fent említett két személy nem 

fogja hosszútávon ezt a feladatot ellátni, én úgy gondolom, hogy ezt jegyző asszony és 

polgármester úr véleményének tükrében azért át kellene gondolni, mert azért itt is egy két 

családos anyáról van szó.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Tekintettel arra, hogy Gyimesi Krisztának az ügye a tankerületnél hogyan dől el, akkor 

szerintem őt vegyük át, nehogy két szék közé a padlóra essen. Ezt a részét rendezzük ilyen 

formába és akkor a jogutódlásos megszüntetés maradna.  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Mikor jön vissza a GYED-en lévő kolleganő? 

KlemmnéKalcsóLilla(mb. Kistérségi Irodavezető) 

Január 8-án jár le neki.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

A kérdés egyébként az, hogy ha Kriszta átmegy a tankerülethez, kell e helyette egy új ember 

mindenképpen, mondjuk a Bogár Módes Nikoletta, aki ellátja ezeket a feladatokat, vagy pedig a 

meglévő státuszokon lévő emberek közül valakivel el lehet e láttatni ezeket a feladatokat.  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Januárban majd ez letisztul és látjuk, hogy nálunk, a hivatalban milyen lesz a leterheltség, és 

akkor tudunk erre válaszolni.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Viszont, ha jogutódlással, akkor meg van arra lehetősége Krisztának, hogy abban az esetben, ha 

megkapja hivatalosan is ezt az állásajánlatot, akkor bármikor, akár január 2-án is meg lehet 

szüntetni a munkaviszonyát.  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Igen bármikor megszüntethető.  
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Igen szerintem, áthelyezéssel lenne jó, ez egy háromoldalú megállapodás. Így viszi tovább a 

szolgálati idejét, a szabadságát. 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Annyi kérdésem lenne jegyző asszonyhoz, hogy ha Kriszta át is kerül akár rövidebb vagy 

hosszabb időre is a Gyulai Önkormányzathoz. Te itt javasoltad, hogy a 270.000 Ft-os jelenlegi 

bére nálatok bérfeszültséget okozna, te 208.000 Ft-ot javasoltál. Én szeretném, ha erről is 

születne egy döntés, hogy akkor mennyi lesz konkrétan neki a bére, milyen feladatokat kell 

konkrétan ellátnia, mert ez is egy fontos tényező. 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Nekem még ebben nincs kompetenciám csak januártól, ha átkerül. Így van, bérfeszültséget 

okozna ez az összeg. Amíg a kistérségi feladatokat látja el, addig maradhat ez a bér, de amint a 

munkaköre más lenne, akkor a más munkakörhöz kapcsolódó bért kell, neki adjak. Tehát ezzel 

tisztába kell lenni. Ezek a bérek vannak a hivataloknál.  

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Szeretném kiegészíteni, hogy én beszéltem Bogár-Módes Nikolettel erről is, hogyha nem közös 

megegyezéssel szűnne meg a munkaviszonya, hanem esetleg jogutódlás és ide kerülne. Az volt 

az első kérdése, hogy jó de mennyi lenne a fizetése. Tudsz nekem abban segíteni, hogy január 

első napjaiban valami konkrétabban tudjunk mondani, hogy mennyi lenne az az összeg, 

amennyiért tudnátok őt foglalkoztatni.? 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Természetesen. 

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Jogutód nélküli ez minden további nélkül leegyszerűsíti a dolgokat. Ez felold mindent és belép 

az a lehetőség, hogy a gesztornak az nem választási lehetőség, hogy ő most viszi tovább vagy 

sem, hanem az törvényi kötelezettség és kész. Ez tűnik első ránézésre a legegyszerűbbnek. Ez 

felold minden munkajogi szabályt, meg egyebeket is.  

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

A dolgozók automatikusan átkerülnek, ettől függetlenül? 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Akkor nem. Automatikusan nem jönnek már át, aki nem 8 órás teljes munkaidőben dolgozik. Ha 

nem teljes munkaidőben jönnek át, akkor így is egy megbízási szerződést kell kötni.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Lillával megbízási szerződést kell kötni. Krisztának az esetében? 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Ha kimondják, hogy December 31-vel megszűnik a munkaszervezet. Kriszta átjön, ha nem lesz 

neki a tankerületnél állása.  

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Mi lenne, ha egy kicsit még húznánk az időt, a kitisztulás miatt, mondjuk 2013. január 15-ig. 

Nekem ilyen kétségeim is vannak, hogy ma december 28-i van. Legközelebb 2013. január 2-án 
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fogunk dolgozni jönni. Hogyan lesz a kistérségben dolgozó embereknek fizetés, ki lesz most 

akkor mondjuk ki a kötelezettség vállaló, utalványozó akármi, mert ugye én már nem lehetek, ha 

Kriszta megkapja az állást ő sem lehet, akkor ki lesz. Ezek nagyon fontos kérdések, mert itt az 

embereknek fizetést kell adnunk.  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Ez a hivatal szakfeladataként fog működni ugyan úgy, mint a hivatal egyik feladata. Tehát a 

polgármester és a pénzügyi vezető az, aki kötelezettséget vállal. Teljesen mindegy, hogy hogyan 

szűnik meg a kistérségi tevékenység. A belső szabályzat alapján fog mindenféle kifizetés 

történni. Csak akkor ti, mint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak ezen a szakfeladaton 

fogtok tevékenykedni. Innen megy a béretek, ami bejön tagdíj a szakfeladatra külön el kell 

különíteni a fizetést is.  

Szakmándi Lászlóné (P.B. külsős tag) 

Nem lenne jó húzni, mert akkor le kellene zárni a 2012.évet is és mivel még külön költségvetési 

szervként mondjuk, 15 napot működtök azt is le kell zárni. 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Mindenképp dönteni kell a társulásnak a mai napon, hogy most jogutódlással és utána jogutód 

nélkül, de akkor valójában kétszer kellene a zárásokat elvégezni.  

Dr. GörgényiErnő  (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Az Iroda vagyonával mi a helyzet? 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

A Társulásé. Benne van a szabályzatban, hogy a társulás vagyona.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Számítógép, szoftver. 

Gyimesi Krisztina (Kistérségi Iroda gazdasági vezető) 

A tárgyi eszközök a társulás égisze alatt futnak, tehát az irodának nincsen ilyen jellegű vagyona. 

Pénzvagyona van, ami a számlán van.  

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Mihez kezdjünk vele? Szétosszuk majd egymás között a tárgyi eszközöket? 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Az Iroda vagyona az ottani bútorok voltak. Na, most két garnitúra asztal átjött a járáshoz, mert 

így egyeztünk meg, hogy áthozzák a lányok a járásba. Mi maradt még ott? 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Kettő darab íróasztal, nagy tárgyalóasztal a rengeteg székkel, beépített szekrény, kisszekrény, 

két szék.  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Nyílván lesz egy olyan iroda, amiben kimondottan a kistérség dolgai lesznek. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Akkor ezeket a tagönkormányzatok között el kellene osztani a megfelelő arányban. 

Tehát összegezve a jogutód nélküli megszűnés, következménye az, hogy megszűnik a 

munkaviszonya Gyimesi Krisztinának és Bogár Módes Nikolettának december 31-vel. Meg kell, 
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kapják a Munkatörvénykönyvében előírt járandóságokat. 

 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Csak Bogár-Módes Nikoletta jogosult rá. Szeretném megkérdezni, hogy Dr. Legeza László, 

szerződése folyamatos velünk, vele a szerződést mikor kell megszüntetni vagy meg kell, hogy 

szüntessük, vagy amíg mi vagyunk ő is dolgozik tovább.Ügyvéd úrnak a szerződésében úgy 

szerepel, hogy a felmondást követő hónap utolsó napján szűnik meg a szerződés. 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Mivel jogutód nélküli megszűnésről van szó, ezért az ügyvédi megbízás is megszűnik. A 

jogutód nélküli megszűnésnél minden megszűnik. Mi van, ha valamilyen okból még sem megy 

a tankerülethez Kriszta, akkor fel tudjuk venni hozzánk? 

 
Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Mivel a társulásnak 6 hónapon belül döntenie kell, hogy hogyan tovább a társulási feladatok 

tekintetében. Esetleg, hogy továbbra is önkéntesként kívánja fenntartani, tehát mindenképp egy 

féléven belül, addig meg nyílván, ha úgy döntenek, hogy ezekre a feladatokra társulás tagdíja a 

fedezetet és biztosítják. Én csak arra tudok kötelezettséget vállalni, ami a tagdíjból 

finanszírozható, mert én nem vagyok arra felhatalmazva, hogy a hivatal státuszát megemelem. 

Ugyanakkor ez egy testületi kompetencia, hogy egy határozatlan idejűt felvegyek, hiszen itt egy 

olyan feladatról van szó, hogy júniusig biztos, de utána bizonytalan, és ha át is veszem, akkor 

még lehet, hogy lesz még feladat, amit ellát, lehet, hogy akkor kell megszüntetni. Én most erre 

nem tudok válaszolni.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

De, ha jogutód nélkül megszüntetjük, akkor nem jön be senki? 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Akkor megbízási szerződéssel kell foglalkoztatni, be kell, hogy fejezzék ezt az évet és meglátjuk 

a következő évben, hogy milyen feladatok lesznek. Ugye erről volt szó. Mind a két esetben a 

társulási tagdíj lesz a fedezet. A költségvetést januárban elkészítjük, hogy a személyeknek első 

féléves díja, amíg nem lesz felülvizsgálva a társulás, addig mennyi ez az összeg.  

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 
Én természetesen megfizetem a költségeket, csak a törvény azt mondja, hogy a gesztor, ha 

akarja, ha nem megkapja ezt a feladatot. 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)Úgy történne, hogy január 1-től, 

akkor ki lenne jelölve a pénzügyi osztályról egy személy, hogy ő az, aki a kistérségi feladatokat 

végzi és az ő munkakörében van az ő bérköltsége ennyi forint, tehát ennyi pénzt kell a tagdíjból 

fedezetként nyújtani.  

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Illetve amik még felmerülnek költségek. 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Csak a két megbízási szerződéssel rendelkező fog dolgozni, nyílván a két osztályvezető 

koordinálásával.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Le vagyok maradva bocsánat akkor, nincs harmadik személynek ugye felmerülő bérköltsége? 

Mert, ahogy az előbb elhangzott két megbízási díjas van. Ők alkalmasak lesznek arra, hogy a 

kistérség ügyeit menedzseljék.  
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Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Meg kell nézni, hogy a harmadik személynek milyen összeg jár és azt még a kistérségnek, 

kellene rendezni.  

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Nikolettának 2 hónap végkielégítés jár és a szabadság megváltás. Mivel jogutód nélküli 

megszüntetésről beszélünk, nem jár neki felmentési idő. Tájékoztatnám Önöket, hogy Fazekas 

Ilona összes járandóságát megkapta december 15-vel. Őt már tehát az Iroda kifizette. Van még 

pénze az Irodának és azt gondolom, hogy ha nem kell  BogárMódes Nikolettának a felmentési 

idejét kifizetni, akkor elég lesz az irodának a meglévő összege arra, hogy Nikolettát kifizessük. 

Körülbelül még 100.000 Ft-ot kell még kifizetnünk számlára és kész. Az irodának nincsen 

elmaradása, ki van minden fizetve. A MÁK-nak van egy megszüntető okirat mintája, tehát ha 

megszűnik az Iroda, akkor ezt a megszűntető okiratot is bele kell foglalni a határozatba.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Tehát, ha jól értem, minden jár neki, csak a végkielégítés nem, ugye így mondtad Lilla. 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Nem. Én azt mondtam, hogy felmentési idő nem fizethető ki jogutód nélküli megszűnés esetén. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Az összegeket átmenetileg kell megelőlegezni, mert azt majd vissza lehet igényelni.  

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

A felmentési időre és a végkielégítés felére, plusz a járulékos költségek fele.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Ez azért lényeges, mert ez a döntés magával vonja a jogviszony megszüntetését. Jogutód nélkül, 

ha megszüntetjük, akkor automatikusan mindent ki kell fizetni neki, ami a törvény szerint jár. A 

szabadság megváltás, a felmondási idő, a végkielégítés. Nyílván ennek is lesz egy olyan 

továbbgyűrűző költsége, hogy ezt megelőlegezi valamilyen szinten az Iroda. Ugye azt mondtad, 

hogy meg van az Irodának erre vonatkozóan teljes egészében a fedezete az iroda 

költségvetésében. Mert, ha jogutód nélkül szüntetjük meg, akkor közel fél millió forint lesz, 

hanem több kb: 750.000 forint durván. Illetve, akkor, amikor visszajön GYED-ről. 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Nem. Ha jogutód nélkül szűnik meg, akkor december 31. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Csak végkielégítés és szabadságmegváltás jár neki. Meg van rá a fedezet a költségvetésben? 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Igen meg van. Ki tudjuk fizetni. A tagdíj a jelenlegi szabályzatok alapján úgy van, hogy a 

költségvetés elfogadását követő 15 napon belül minden tagönkormányzatnak be kell fizetnie. 

Erre most nem lesz lehetőség, hogy mi megvárjuk a költségvetést, mert a MÁK állásfoglalása 

szerint a decemberi béreket most mindenkinek megelőlegezik, de februárban el kell, számoljunk 

a MÁK-al. Ezáltal, legkésőbb februárban meg kell adni a fedezetét a béreknek.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Mi lenne akkor, ha most úgy döntenénk, hogy megállapítanánk azt, hogy 95 forint/fő/év. Csak a 

januárit utaljuk át legkésőbb 2013. Január 10-ig vagy 5-ig és utána úgyis a költségvetés 
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beterjesztésre kerül, és annak függvényében lehet majd módosítani a tagdíjat.  Az is lehet, hogy 

lefelé szükséges módosítani, mert azt még nem tudhatjuk.  

Szakmándi Lászlóné (P.B. külsős tag) 

Azt tudnunk kell, hogy mennyit kell befizetnünk január hónapban. Lehet, hogy elég rá a 

tagdíjnak az 1/12 része?  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Mi januárban elkészítjük a költségvetést, megküldjük mindenkinek és akkor már mindenki, látja 

a költségeket és nyílván valóan utána a tagdíj mértékét is meg lehet határozni. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Akkor maradjunk annyiban, hogy január hónapban mindenképpen át kell utalni a januárra eső 

tagdíjat, mert ügyvéd úrnak is kell fizetnünk, meg lehetnek még felmerülő költségek. 

 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Konkrétan benne van a központi költségvetésben, hogy a decemberi béreket a központi 

költségvetés fogja finanszírozni.  

 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Én logikátlannak tartom, hogy januárban fizessenek. Majd februárban elég lesz.  

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Most ha nincs egy hónapig befizetés az sem baj. Csak annyiban jó, hogy ha befizetik, hogy nem 

torlódik össze, mondjuk két hónap. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Most viszont döntenünk kell, mert a szabályzat alapján döntést kell hoznunk. 

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Nem kell döntenünk, nincs jelentősége. Ha úgy sem fizetünk, hiába döntünk. 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Ha nem változtatjuk meg, megmarad a régi.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Döntési kötelezettségünk akkor van, ha emelni vagy csökkenteni akarunk, tehát hogy ha 

változatlanul hagyjuk, nem kell szavazni. Összegezve, akkor a jogutód nélküli megszüntetés 

mellett vagyunk. Akkor megszűnik a két munkaviszony, megbízási jogviszonyban a Gyulai 

Polgármesteri Hivatal fogja foglalkoztatni Krisztát és Lillát. A megbízási díjak költségének 

fedezete rendelkezésre fog állni januárban. Ügyvéd úrnak egy havi felmondási időre járó 

megbízási díj, annak is megvan a fedezete, utólag februárban fogjuk rendezni, ezt a tagdíjakból 

fogjuk fedezni és a jövőben pedig a társulás működtetésével kapcsolatos bérköltségeket a 

tagdíjból fogja fedezni a Gyulai Polgármesteri Hivatal.  

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Bogár Módes Nikolettának is megszűnik a munkaviszonya és annak is meg van a fedezete és az 

is le lesz zárva.  
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Így van ez is nagyon fontos és címzetes főjegyzőasszony kiszámolja, hogy mi ennek a költsége. 

Ahhoz, hogy ezt megszüntessük, itt van egy megszüntető okirat minta, melyet a formaiság 

kedvéért töltsünk ki és a határozat részévé, kell tennünk.  

Klemmné Kalcsó Lilla a megszüntető okiratot kitölti. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Kérem, hogy az irodában szereplő vagyontárgyak (asztal, gép, szék, bútorok) minden településre 

kerüljön megküldésre és nézze meg mindenki, hogy mire van szüksége.  

Gyimesi Krisztina (Kistérségi Iroda gazdasági vezető) 

A biztosítási összeget ki kell fizetni januárban, ami egy tetemes összeg ha csak tagdíjról 

beszélünk.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Ez mind a szociális intézményt érinti? 

Gyimesi Krisztina (Kistérségi Iroda gazdasági vezető) 

Nem csak. De úgy szokott történni, hogy a beérkezett számlákat a társulásnak meg kell 

előlegezni, majd a megfelelő helyre tovább számlázzuk és visszautalásra kerül a társulás 

számlájára az összeg.  

Szakmándi Lászlóné (P.B. külsős tag) 

Ez csak papír munka. 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

De ez ugyan így működik majd a továbbiakban is, mert a szociális intézmény a továbbiakban is 

működik majd.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Ez csak egy technikai jellegű kérdés. 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Igen, de Krisztina nem ezt kérdezi, hanem azt, hogy ha csak tagdíjak kerülnek befizetésre, akkor 

lesz e erre forrás, hogy ezeket az összegeket megelőlegezzük.  

Dr. GörgényiErnő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

A határozati javaslat úgy szól,hogy a Kistérségi Irodáját 2012. december 31. napjával, jogutód 

nélkül megszünteti, a mellékelt megszüntető okiratban foglaltak szerint. Gyimesi Krisztina és 

Bogár-Módes Nikoletta munkavállalók munkaviszonya megszűnik 2012. december 31-ével, a 

Munka törvénykönyvében előírt járandóságok kifizetésével. 2013. január 1-től a Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gesztor önkormányzata – Gyula Város Polgármesteri 

Hivatalán keresztül látja el a feladatokat. 2013. január 1-től 2013. április 30-ig 2 főt, megbízási 

szerződés alapján foglalkoztat, a megbízási díjak finanszírozása a 2013. évi tagdíj terhére 

történik. Címzetes főjegyzőasszony kiszámolja majd ennek a költségét. Ezt követően majd 

szintén a kiszámolt költségek alapján annak a dolgozónak a foglalkoztatását, aki a kistérségi 

munkaszervezet feladatait ellátja, a tagdíjakból fogjuk fedezni. Ez idő alatt a 2012. évi zárási, 

átadási feladatok, és a folyamatban lévő ügyek lezárására kerül sor.A megszüntető okirat része a 
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határozati javaslatnak, ahol a MÁK-nak a mintája alapján ki van töltve a megnevezés, székhely, 

megszűnés módja jogutód nélkül, közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthető és 2012. december 31. dátum van ebben rögzítve. 

Becsyné dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyzője) 

Amikor a létszámról dönt a társulás, akkor a megbízási szerződés elsősorban a zárási feladatokra 

és egyébként pedig, a további Kistérségi Társulással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóljon. A 

zárás még nagyon fontos, azt még nekik kell megcsinálni és nyílván, ha még vállalják, akkor a 

további feladatellátás is.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Én annyit szeretnék még kérni, hogy ha ez még valamilyen szinten legalább figyelembe vehető, 

nagyon nehéz helyzetben vagyunk itt mindannyian, amikor döntést kell hoznunk. Én azt 

szeretném kérni, hiszen egy olyan dolgozónak is megszűnik a munkaviszonya, akinek két 

gyermeke van, és most jön vissza GYED-ről.Ha mód és lehetőség van rá a későbbiekben, hiszen 

Gyula a legnagyobb, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az intézmény rendszeren belül 

lehet e foglalkoztatni. Én így tudok csak nyugodt maradni, hiszen ő is csak a rendszer része volt 

és mindannyian arra törekedtünk, hogy mindenkinek legyen állása. Én csak ilyen módon tudom 

támogatni a jogutód nélküli megszüntetést, hogy lehetőleg a lehetőséget vizsgálja meg, hogy a 

későbbiekben bárhol végzettségének megfelelően tudja-e foglalkoztatni, hiszen ő is egy két 

családos anya. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Én azt gondolom, hogy ezt méltányolni kell. Végzettségének megfelelő munkakör lehetőségét 

megvizsgáljuk. 

KlemmnéKalcsó Lilla (mb. Kistérségi Irodavezető) 

Azt nyilatkozta Nikolett, hogy mivel a gyermekei sajnos elég betegesek, neki akár a négy 

hatórás munkaviszony is megfelelő lenne, mert akkor el tudná látni a gyermekeit is.  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Aki azzal egyetért, hogy aGyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának 

megtárgyalásáról szóló határozatot a Tanácsnak elfogadásra javasolja, akként, hogy Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodáját 2012. december 31. napjával, 

jogutód nélkül megszünteti, a mellékelt megszüntető okiratban foglaltak szerint. Gyimesi 

Krisztina és Bogár-Módes Nikoletta munkavállalók munkaviszonya megszűnik 2012. december 

31-ével, a Munka törvénykönyvében előírt járandóságok kifizetésével. 2013. január 1-től a 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gesztor önkormányzata – Gyula Város 

Polgármesteri Hivatalán keresztül látja el a feladatokat. 2013. január 1-től 2013. április 30-ig 2 

főt, megbízási szerződés alapján foglalkoztat, a megbízási díjak finanszírozása a 2013. évi tagdíj 

terhére történik. Ez idő alatt a 2012. évi zárási, átadási feladatok, és a folyamatban lévő ügyek 

lezárására kerül sor.  A Gyula és Környéke Többcélú Kistérség Társulás, Társulási Tanácsa 

felkéri a Társulási Tanács Elnökét, valamint a mb. Munkaszervezet vezetőjét, hogy a fentiek 

érdekében a további szükséges intézkedéseket (társulási megállapodás módosítása, stb. ügyében) 

tegyék meg.Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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82/2012. (XII.28.) sz. T. T . határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás Kistérségi Irodáját 2012. december 31. napjával, jogutód nélkül megszünteti, a 

mellékelt megszüntető okiratban foglaltak szerint. Gyimesi Krisztina és Bogár-MódesNikoletta 

munkavállalók munkaviszonya megszűnik 2012. december 31-ével, a Munka törvénykönyvében 

előírt járandóságok kifizetésével. 2013. január 1-től a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás gesztor önkormányzata – Gyula Város Polgármesteri Hivatalán keresztül látja el a 

feladatokat. 2013. január 1-től 2013. április 30-ig 2 főt, megbízási szerződés alapján 

foglalkoztat, a megbízási díjak finanszírozása a 2013. évi tagdíj terhére történik. Ez idő alatt a 

2012. évi zárási, átadási feladatok, és a folyamatban lévő ügyek lezárására kerül sor.  A Gyula 

és Környéke Többcélú Kistérség Társulás, Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács Elnökét, 

valamint a mb. Munkaszervezet Vezetőjét, hogy a fentiek érdekében a további szükséges 

intézkedéseket (társulási megállapodás módosítása, stb. ügyében) tegyék meg.  

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 

 

 

 

6./ A Társulás 2013. évi tagdíjának megállapítása 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Azt javaslom, hogy most hagyjuk változatlanul a tagdíj mértékét és majd látjuk a költségvetés 

elkészítése után, hogy hogyan lesz tovább.  

Aki azzal egyetért, hogy aPénzügyi és Ellenőrző Bizottság a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás 2013. évi tagdíjának megállapításosáról szóló határozatot, a Társulási 

Tanácsnak akként javasolja, elfogadásra, hogy az utolsó mondat törlésre kerüljön. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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83/2012. (XII.28.) sz. T. T . határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2013. évben a tagönkormányzatok által 

fizetendő tagdíj mértékét változatlanul 95,- Ft/fő/év összegben állapítja meg, a lakosságszám 

2013. évi normatíva táblázatában megadott létszámok figyelembe vételével. 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 28. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Van e még bejelenteni való? Amennyiben nincs a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülését 

bezárom. 

 

Gyula, 2012. december 28. 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------          ----------------------------------------- 

           Szűcsné Gergely Györgyi                                                  KlemmnéKalcsó Lilla  

                          P.B tag                      jkv. vezető 
 


