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PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2012. december 11-én 8.30 

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,  

 

Meghívottként megjelentek: 

Kalcsó Istvánné – Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester, Klemmné Kalcsó Lilla – 

Kistérségi Irodavezető, Szelezsánné Poptyilikán Anikó – Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

igazgató, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági vezető, Dr. Legeza László – 

Kistérségi iroda, jogi képviselő, Petróczki Zoltán Gábor – Járási Tankerület Igazgató, Galbács 

Mihály-Gyula Város alpolgármester (meghatalmazás alapján) 

 

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

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, a tisztelt meghívott vendégeket, járási tankerület 

vezetőjét Petróczki Zoltán urat, köszöntöm az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjét 

Szelezsánné Poptyilikán Anikót, Kétegyháza Polgármesterét, Gyula részéről alpolgármester 

urat és a kedves megjelenteket. Megállapítom, hogy 2 fő szavazati joggal rendelkező tag 

jelenlétével a Bizottság határozatképes. A napirendi pontjaink közül, mivel nem érkezett meg 

az előterjesztés a SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi együttműködés 

megtárgyalásáról szóló előterjesztés, mely az összes településnél a lehető legfontosabb, 

levesszük a napirendek közül. Kérem, szavazzunk, hogy aki egyetért azzal, hogy a SANI-MED 

Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi együttműködés megtárgyalásáról szóló 

előterjesztés a mai napirendi pontok közül leveszi, kérem kézfelnyújtással szavazza meg. 

Tartózkodik? Ellene? 

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

Bizottsága 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

69/2012.(XII.11.) 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 11. 
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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./Döntés a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 azonosító számú, „Szociális alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Elek városban” pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság 

biztosítására 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megtárgyalása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

II. Bejelentések:  

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. november 27. 

 

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

Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

70/2012. (XII. 11) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

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

a mai napirendi pontokat: 

 

I. Fő napirend: 

 

1./Döntés a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 azonosító számú, „Szociális alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Elek városban” pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság 

biztosítására 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megtárgyalása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

II. Bejelentések:  
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Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 11. 

I. Fő napirend: 

 

 

1./ Döntés a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 azonosító számú, „Szociális alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Elek városban” pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság 

biztosítására 

 

 

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

DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 azonosító számú, Elek vonatkozásában a nyilvánosság 

biztosítására a pályázattal kapcsolatban. Irodavezető asszony ezt te készítetted el, ezért 

megkérnélek, hogy ismertesd a napirendi pontokat. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)  

Tisztelt Pénzügyi Bizottság. Azért van rá szükség, mert a nyilvánosság biztosításáról szóló 

határozati döntés elmaradt, kérném Önöket, hogy most szavazzák meg. A legkedvezőbb 

ajánlatott az Ant-Art Grafika és Szolgáltató Bt. adta, nettó: 391.000.- Ft, bruttó: 496.570.- Ft. 

A projektmenedzserrel együtt úgy gondoljuk, hogy őket kellene támogatni. 

 

         Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Köszönöm szépen. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagját, mint az érintett település 

vezetőjét, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban a napirendhez hozzászólni. 

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

A legolcsóbbat javaslom én is. Ismert előttem mind a három ajánlat. 

 

           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, akképpen, hogy a 

legolcsóbb árajánlatot fogadja el. A legalacsonyabb árajánlatot az Ant-Art Grafika és 

Szolgáltató Bt. nettó: 391.000.- Ft, bruttó: 496.570.- Ft adta. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

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

Ellenőrző Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

71/2012. (XII. 11.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív 

Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

Elek városában” című, DAOP-4.1.3/A -11-2012-0009 jelű pályázathoz kapcsolódóan a 

nyilvánosság biztosítására az Ant-Art Grafika és Szolgáltató Bt.-t bízza meg. A Társulási 

Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
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Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 11. 

 

          2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Olyan feladattal állunk szemben, amely során a törvényből eredő kötelezettségeinknek kell 

most eleget tennünk. A törvény erejénél fogva, olyan jellegű feladatot kell a Társulási Tanács 

Társulási Megállapodásából kivezetni, amely a továbbiakban az állam feladatai közé fog 

tartozni. Én szeretném kérdezni a témát előkészítő Irodavezető Asszonyt és a szakavatott 

Tankerületi Igazgatót. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)  

Tisztelt Pénzügyi Bizottság. Azért előzi meg az átadás-átvételi megállapodásról szóló 

napirendet ez a napirend, mert a törvényben az szerepel, hogy az átadás-átvételt megelőzően 

módosítani kell a Társulási Megállapodást. Amint látják, már január 1-től a társulásnak nem 

lehet állami köznevelési feladatot ellátnia. Szeretném megkérdezni, hogy a helyi képviselő-

testületi üléseken, a ma született határozatot el tudják-e fogadni 2012. december 31-ig, azért, 

hogy 31-én hatályba tudjon lépni. 

 

 Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Igen a mai napon. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Igen, ha szükséges mindenképpen. 

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Természetesen. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Kétszer is behoztuk, hogy tárgyaljuk ezt a napirendet Társulási Tanácsülésen, mert éreztük, 

hogy szükség van rá, hogy a társulás valamiféle döntést meghozzon, hogy át tudjuk adni az 

intézményt december 15-ig. Elnapoltuk, hogy hátha több információval rendelkezünk. Most 

már a meglévő ismeretek alapján kell döntenünk.  

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Ez egy technikai teendő, onnantól fogva, hogy a törvény erejénél fogva ezek a feladatok nem 

szerepelhetnek a társulási megállapodásban. Ezt a társulás, önkéntes társulás sem láthatja el, 

ez állami feladat lesz. Esetleg Petróczki úr szeretne-e hozzá szólni?  

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

A 188-as törvény pénteken jelent meg, ez lényegében változatlanul hagyta a T/8888 

törvényjavaslatnak ezt a vonatkozó 3.§-át. Egy nyitott kérdés volt, hogy az átadás-átvétel 

során ki lesz az átvevő. Az átvételről szóló rendelkezés a területileg illetékes tankerület 

számára írja elő az átvételt, annak ellenére, hogy ez 2013. január 1-től a Megyeközponti 

Tankerületnek a feladat körébe kerül. Mi egy technikai úgymond katalizátor szerepet töltünk 

be ebben a folyamatban. Most átvesszük, pontosabban én írom alá az átadás-átvételről szóló 
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megállapodást, de a feladatot január 1-től a Megyeközponti Tankerület fogja koordinálni, 

mind a fenntartást mind pedig a működtetést. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Köszönöm szépen. Ezt a kérdést én jó magam föl kívántam tenni, hiszen ez a feladat, amiről 

szó van, ez megyei kötelező feladatok közé tartozik. Láttam a megállapodásban, hogy 

egyenlőre Ön lesz, akivel ezt a megállapodást alá kell írni. Ezt nem értettem, hiszen megyei 

feladatról beszélünk, azt gondoltam, hogy megyei feladatot ellátó szervvel kell majd az 

átadásról megállapodni. De ha ezt így írja a törvény, akkor jó. 

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Azt szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztésben megjelölt jogszabályi hivatkozás az 

konkrétan nem jelöli meg a járási tankerületet. Említett valamilyen átmeneti rendelkezést. Mi 

az a konkrét jogszabály, ami alapján át kell adni a pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Kaptunk egy körlevelet az Ebr 42 MÁK rendszeren keresztül, mely szintén rendelkezik, hogy 

a tankerületeknek kell átvennie. 

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Én nem ezt vitatom, csak azt, hogy ha a tankerületnek kell átadni, akkor az előterjesztésben, 

ami van jogszabályi hivatkozás nem jó. Nem látom a törvényi felhatalmazást. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

A megyének kell átadni, csak a képviselet a vitatható. 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy hálózatos rendszerben működő Központ. 

Tehát, mi amikor aláírunk egy ilyen megállapodást, nem a tankerületre vonatkoztatva tesszük 

ezt, hanem a központ nevében, képviseletében tesszük. A megállapodásnak az első részeit, 

amikor az átadó – átvevő felet rögzítik, ekkor mindig egy tankerületi igazgatót jelölnek meg, 

aki területileg illetékes, az adott intézmény székhelye szerint. Ez az egész úgy, ahogy van a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ hálózatos rendszerébe kerül. Január 1-től alakítják 

ki a szakmai struktúrát, amire utaltam, hogy ekkortól a feladatokat a Klebelsberg Központra 

vonatkozó jogszabályra hagyatkozva, osztják le a megye illetve a járási tankerületek között. 

Tehát mi most valójában a központ képviseletében írunk alá, úgy mint az érintett intézmény 

székhelye szerinti területi tankerületi igazgatót. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Az Ebr 42 MÁK rendszeren keresztül kapott körlevélben le van írva. Idézem „ Az átadás-

átvételi megállapodásokat a KIK nevében eljáró az önkormányzat székhelye szerint illetékes 

tankerület, tankerületi igazgatóival kötik meg az önkormányzati fenntartók, akiknek 

folyamatos kapcsolatban kell állniuk az érintett önkormányzatokkal. 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

Az előterjesztésben is szerepel, hogy az átadás-átvételi törvény 3.§-us kettes bekezdése 

alapján az átadás-átvételt az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy 

továbbiakban átadó és a Központ képviseletében eljáró az intézmény székhelye szerint 

illetékes tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb december 15-ig történő 

megkötésével.  
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Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak a Társulási Megállapodásának módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

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

Ellenőrző Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

  

72/2012. (XII.11.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

 

Határozati javaslat : 

         A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2012. december 31-i nappal hatályba lépő 

Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

1./   2.2.Társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és 

hatáskörök: 

1.  közoktatás:  az  1993.  évi  LXXIX.  törvény  34.  §-ban  megjelölt  pedagógiai 

szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai tanácsadás, nevelés-tanácsadás, a 

továbbtanulás  és   pályaválasztási  tanácsadás  feladatokat,  logopédia   valamint   a 

gyógytestnevelés.  (törlésre kerül) 

2./A feladatellátás módja: 

Ellátandó feladatok  

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi közszolgáltatási feladatok 

társulási formában történő közös ellátását vállalja: 

       (törlésre kerül) 

1. szervező tevékenységével biztosítja, hogy a kistérség valamennyi önkormányzatának 

fenntartásában működő valamennyi közoktatási intézmény megfeleljen a 

kormányrendeletben meghatározott átlaglétszámra vonatkozó feltételeknek. 

a közoktatási szakszolgálati feladatok közül a Társulás a kistérség településein felvállalja a 

gyógytestnevelés, a nevelési tanácsadás, a továbbtanulás és a pályaválasztási tanácsadás, a 

logopédia feladatait. 

a feladatok ellátására szerződést köt a Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, 

Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményével és a Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménnyel. 

3./ 4. Közös intézmények, szervezetek tartása 
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   (törlésre kerül): II.       Gyula   és   Környéke   Többcélú   Kistérségi   Társulás     
Egységes   P edagógiaiSzakszolgálati Intézmény 

Székhelye: 5742. Elek, Lőkösházi út 17-

19. 

Az intézmény által ellátott 

feladatok: 

- pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, 

- nevelési tanácsadás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- logopédia. 

7./A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

8./A Társulási megállapodás módosításának hatályossá válásához a tagönkormányzatok 

képviselőtestületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás 

elnökét, hogy a jóváhagyó határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 11. 

 

 

3./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megtárgyalása 

 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Ezt a napirendet az előzőekben megbeszéltük. A határozati javaslat akként szól, hogy a  

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 

fenntartásában működő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézményt a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételétről szóló törvény alapján, 2013. január 1-

től átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. A Társulási Tanács 

felhatalmazza az elnököt, hogy az előterjesztés mellékletét képző átadás – átvételi 

megállapodást aláírja, valamint az átadás-átvétellel összefüggő jognyilatkozatokat megtegye. 

Megköszöni és elismeri az Intézmény dolgozóinak a Kistérségi Társulásnál folytatott 

munkáját. 

Én még egy rövid kérdést szeretnék fel tenni tankerület igazgató úrnak. Gyula az ő területén is 

ugyan így jár el. Mert Gyula a saját pedagógiai szakszolgálati feladatait a GYAKI-n keresztül 

látja el. Gyula is ugyan így a járási tankerülettel állapodik meg a feladat átadásáról. Hiszen ez 

közös probléma. Két külön intézmény, hiszen mi a feladat ellátását úgy szerveztük meg, hogy 
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a három település tekintetében létrehoztunk egy pedagógiai szakszolgálati intézményt. Annak 

idején, még akkor én más pozícióból voltam itt azon az első alakuló ülésen, Gyula 

ragaszkodott hozzá, hogy ő a pedagógiai szakszolgálati teendőket a GYAKI-n keresztül 

valósítsa meg. Viszont egyetlen egy dolog volt, amit Gyula mind a négy település számára 

szolgáltatott az a gyógytestnevelés, mint olyan. Kérdezném, hogy Gyulánál is ez a fajta 

megállapodás megkötésre került vagy Gyula döntött erről, hogy a kistérség képviseletében a 

gyulai járási székhellyel köti meg a megállapodást. Hiszen neki is meg kell, tegye ezt a fajta 

lépést. 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

A gyulai jegyző asszonnyal lefolyt egyeztetés nyomán. A GYAKI-t intézmény egészként 

veszi át a tankerület és január 1-től az új szakmai struktúra kialakításakor történik meg a 

szakszolgálati tagintézmény résznek a leválasztása és a megyei rendszerbe való átszervezése. 

Tehát most a törvény úgy szól, hogy minden önkormányzati fenntartó egy megállapodást köt 

minden intézményére vonatkozóan. Egyetlen megállapodásban rögzítik az átadás átvételt. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Akkor abban az egy megállapodásban átveszik a pedagógiai szakszolgálatot ellátó 

feladatokat. Mivel évközben átszervezés nem következhet be, itt is akkor intézményként 

veszik át. 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

A Klebelsberg egységes intézményként működik országosan. Olyannyira, hogy egy adó és 

bankszámlája lesz. Alszámlái lesznek. Minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő 

automatikusan a Klebelsberg alkalmazásába kerül a tankerületeken keresztül. Illetve 

amennyiben működtetést is végez a Klebelsberg, akkor a működtetés személyzete is az ő 

munkáltatói körükbe kerül. Tehát mindenki az Országos Klebelsberg Intézménynek lesz az 

állami alkalmazottja.  

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

A dologi költségek? 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

A dologi költségeket a működtetés állami átvállalása esetén a Klebelsberg fogja fedezni, 

amennyiben csak a fenntartás kerül át a Klebelsberghez, akkor az ingatlan tulajdonos 

önkormányzatot terheli a működtetésnek minden költsége dologi és személyi egyaránt.  

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Ez konkrétan Gyula esetében tiszta ügy, mert az egy önálló szervezet. A másik intézmény, 

amelyik Eleken van, az egyszerre látja el Lőkösháza és Kétegyháza feladatkörét is. Ez is még 

bonyolódik, mert ha Lőkösháza nem kötelező 2000 alatti lakosságszáma miatt, hogy 

fenntartsa a saját dolgait. Kétegyházának és Eleknek kötelező illetve vállalta is a törvény 

erejénél fogva.  

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

Elek és Kétegyházára vonatkozóan is a fenntartásra vonatkozó megállapodást írja alá. Ezeket 

eleve a megállapodás tervezetben úgy fogalmazták meg, hogy opcionális elemeket építettek 

be, amelyeket a véglegesítés előtt értelem szerint kell módosítani, törölni az esetleges 

működésre vonatkozó szövegrészeket. Illetve a mellékelt táblázatok közül nagyjából a 



9 
 

mellékleteknek a fele arra az esetre vonatkozik, ha csak fenntartás kerül a KIK-hez az összes 

többi akkor, ha  a működtetés is. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

A mi szakszolgálatunknál egészen más a helyzet, mert ez nem kötelező feladata a helyi 

önkormányzatnak ez állami feladattá válik január 1-től, tehát a dologit is és minden egyebet 

az állam fog finanszírozni. Elek így mentesül mindenféle költségtől, ami a szakszolgálat miatt 

felmerülne. Vagy ha helyileg ott lesz az intézmény, akkor fizetni kell a használati díjat. 

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Január 1-től, akkor kinek számlázhatom a költségeket? 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

A KIK-nek a megyeközponti szervezete fogja a működési költségeket fedezni. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Olyan friss a jogszabály és szükség van a szakember értelmezésére. Lőkösháza bár kérte, de 

nem kapta meg a működtetést nem saját szándékából került olyan helyzetbe, hogy a vagyonát 

át kell adja vagyongazdálkodásra. Mivel itt a feladatellátásban mi hárman vettünk együtt részt 

és úgy értelmezem, hogy a három települést eddig ellátó kistérségi intézmény megmarad vagy 

csak a dolgozók kerülnek átvételre és máris a megyeihez. Vagy lesz intézmény, mert akkor 

merül fel az, hogy ezeknek a dolgozóknak ott Eleken helyet kell biztosítani, mert 

intézményként fog működni és ezeknek a dolgozóknak a biztosított infrastruktúrát ezzel 

kapcsolatos dologi költségeket a megyei intézményfenntartó fogja Elek számára fizetni, 

Lőköst ez nem érinti, mert ő nem működtethet. Akkor a két településnek nem lesz anyagi 

vonzata, Eleknek megtéríteni nem kell semennyit? 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

Így van. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Hogy intézmény marad vagy sem, majd még kiderül később. 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

Az átkerülő dolgozók szempontjából indifferens, hogy melyik intézményhez tartoznak, mert 

mindenki az államtól kapja majd a fizetését. Azt a fajta szemléletet, amely eddig általában 

jellemző volt, hogy egy pedagógust illetve egy iskolában dolgozót egy intézményhez 

kapcsoltunk, ezen túl fogunk lépni, hiszen egy pedagógus valószínűleg nem egy 

intézményben olykor nem is egyetlen telephelyen illetve nem egyetlen településen fogja 

ellátnia feladatot. Vele a tankerület attól függően rendezik, hogy járáshoz vagy megyéhez 

tartozik és kirendeli bizonyos feladatok végzésére. Ezzel mindenféleképpen szeretnék 

megoldani azt az újratermelődő jelenséget, hogy képesítés nélküli pedagógusok látják el több 

helyen is a feladatot, nem egészen összhangban a vonatkozó törvényi szabályokkal. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Nálunk ez nem jellemző a három kistérség településein. A gyulai kistérségben a három 

település vonatkozásában végzett szakemberek látják el ezt a feladatot. Mi egyet szeretnénk 
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biztosan tudni, mert nyílván a szervezeti felépítés a későbbiekben fog kialakulni. Ezek a 

szakemberek ismerik a mi gyerekeinket, valamilyen szinten a településekhez kötődő 

szakemberek, hiszen helybéli szakemberek, és a feladatellátás módja ilyen szempontból nem 

változik, tehát nagy valószínűséggel ugyan ezek a szakemberek ugyanezzel az utazó 

hálózattal fogják helyileg helyben ellátni a feladatot a településeken. 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

Ebben biztosak lehetnek, tehát az, ami most jól működik, ahhoz senki nem akar hozzányúlni, 

mert éppen elég feladatot ad ez az egész átrendeződés. Belenyúlni a hatékonyan működő 

szakmai feladatellátásba senkinek nincs szándékában. Úgy kell elgondolni, hogy lesz egy 

megyei integrált szakszolgálati intézmény, amelynek lesznek tagintézményei a járásokban, és 

esetleg ezeknek lesznek még telephelyei a járás egy más településén. Úgy gondolom, hogy a 

gyulai egység lesz egy tagintézmény és feltehetően ennek az Eleken működő egysége lesz egy 

telephelye. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

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

a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti átadás-átvételi megállapodást, a határozati javaslat alapján 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

73/2012. (XII. 11.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a fenntartásában működő Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézményt, a 

köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételétről szóló törvény alapján 2013. január 1-től átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ fenntartásába. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az előterjesztés 

mellékletét képző átadás – átvételi megállapodást aláírja, valamint az átadás-átvétellel 

összefüggő jognyilatkozatokat megtegye. 

Megköszöni és elismeri az Intézmény dolgozóinak a Kistérségi Társulásnál folytatott 

munkáját. 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2012. december 11. 
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I. Bejelentések:  

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)  

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az Állami Számvevőszéktől érkezett egy levél a 

Társulás részére, melyben 2012. decemberében jelzik, hogy megkezdték a regionális és 

kistérségi fejlesztési tanácsok forráselosztási tevékenységének az ellenőrzését. Különböző 

adatlapok vannak, amiket ki kell töltögetni. 2007-2011-es időszakot ölel át az ellenőrzés. Már 

vannak olyan kistérségek, ahol az ellenőrzés folyik. 

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 11. 

 

 

 

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

           Szűcsné Gergely Györgyi                                                  Klemmné Kalcsó Lilla               

                          P.B tag                        jkv. vezető 


