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PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. április 29-én 8.00 órakor 

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

ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnöke, Lőkösháza polgármester, Szakmándi Lászlóné –P.B. 

külsős tag, 

 

Meghívottként megjelentek: 

Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szilágyiné Tóth Erzsébet – 

GYKSZGYI igazgató, Strifler Györgyné GYKSZGYI gazdaságvezető, Klemmné Kalcsó Lilla 

–Kistérségi Társulás igazgatási ügyintéző, Nagy Imréné – Gyula Város Polgármesteri Hivatal - 

Kistérségi Társulás - pénzügyi ügyintéző, Daróczi László - Közbeszerzési szakértő. 

 

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

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket, a kedves megjelenteket. 

Megállapítom, hogy 2 fő szavazati joggal rendelkező tag jelenlétével a bizottság 

határozatképes. Máris egy ügyrendi javaslattal szeretnék élni. A főnapirendi pontjaink közül a 

„Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása”, - mert a hatályos államháztartási törvény alapján október 31-ig kell benyújtani -

című napirendet le kellene, hogy vegye a bizottság és a zárt napirendi pontok közé egy újabb 

„személyi térítési díj összegének mérséklése méltányosság alapján” című napirendet kell 

fölvennünk és megtárgyaljunk.  

 

Kérem, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a főnapirendi pontjaink közül a „Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása” 

című napirendet a mai napirendi pontok közül levesszük és a zárt napirendi pontok közé a 

„személyi térítési díj összegének mérséklése méltányosság alapján” című napirendet, 

felvesszük, 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: 

 

24/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási 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 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása”című napirendet” a mai napirendi 

pontok közül levegye és a zárt napirendi pontok közé a „személyi térítési díj összegének 

mérséklése méltányosság alapján” című napirendet felvegye. 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 
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Határidő: 2013. április 29. 

 

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

A módosítás után a mai napirendi pontokat ismertetem. 

 

I. Beszámoló: 

 

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

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Beszámoló a Társulás 2012. évi költségvetéséről  

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3./ Beszámoló a Társulás 2012. évi pénzmaradványáról, és rendelkezés annak 

felhasználásáról. 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

4./Beszámoló Lőkösháza részére átadott pénzeszköz felhasználásáról 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

II. Fő napirend: 

 

 

1./ „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

nevű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés II. módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza 

települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

III. Zárt ülés: 

 

1./ Személyi térítési díj összegének mérséklése méltányosság alapján 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Személyi térítési díj összegének mérséklése méltányosság alapján 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

 

IV. Bejelentések:  

 

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

Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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25/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

a mai napirendi pontokat: 

 

I. Beszámoló: 

 

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

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Beszámoló a Társulás 2012. évi költségvetéséről  

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3./ Beszámoló a Társulás 2012. évi pénzmaradványáról, és rendelkezés annak felhasználásáról. 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

4./Beszámoló Lőkösháza részére átadott pénzeszköz felhasználásáról 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

II. Fő napirend: 

 

1./ „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

nevű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés II. módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza 

települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

III.        Zárt ülés: 

 

1./ Személyi térítési díj összegének mérséklése méltányosság alapján 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Személyi térítési díj összegének mérséklése méltányosság alapján 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

IV. Bejelentések: 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. április 29. 
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I. Beszámoló:   

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

 

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

Az első fő napirendi pontunk a mai ülésen a 2012. évi belső ellenőrzési feladat ellátásáról szól. 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a 2012. évben mely településeken milyen feladatot látott el a 

belső ellenőr. Én annyit hiányolok, hogy csak az előterjesztésben találkoztam a leírtakkal, azt 

nem előzte meg semmi egyeztetés. Mivel sajnos nincs több lehetőség, hogy a kistérségen 

keresztül állami normatívából fedezzük a belső ellenőrzést, ezért elfogadom az előterjesztést és 

mellékletét.  

Szakmándi Lászlóné (P.B. külsős tag) 

Nekem ugyan ez az észrevételem. De én is elfogadom az előttem elhangzottak alapján. 

 

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

Van e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése. Amennyiben nincs, akkor a pénzügyi 

bizottság a „Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési feladat ellátásáról” című napirend 

határozati javaslatát elfogadásra 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Mikrorizikó Könyvvizsgáló és 

Adótanácsadó Bt. által 2012. évben elvégzett, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – mely az 

előterjesztés mellékletét képezi - elfogadja. 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. április 29. 

 

2./ Beszámoló a Társulás 2012. évi költségvetéséről 

 

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

Ez a napirendi pont is nyilvánvaló. Van e valakinek hozzászólni valója. 

 

Szakmándi Lászlóné (P.B. külsős tag) 

A minuszos pénzmaradványoknak mi lesz a sorsa? A településeknek kell befizetniük ezen 

összegeket? 

 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató) 

Nem kell befizetniük a településeknek, mert az intézmény a 2013. évi költségvetéséből ki akarja 

gazdálkodni az összegeket. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 
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A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak „Beszámoló a Társulás 2012. évi 

költségvetéséről”című előterjesztés határozati javaslatát 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: 

 

27/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Társulás 2012. zárszámadási beszámolóját 

1.146.614 EFt bevétellel és 1.140.070  EFt-os kiadással 470 EFt módosított pénzmaradvánnyal, a 

mérleget egyező eszköz-forrás oldallal 46.336 EFt mérleg főösszeggel jelen előterjesztés szerinti 

részletezésben elfogadja. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

 Határidő: 2013. április 29. 

 

 

3./ Beszámoló a Társulás 2012. évi pénzmaradványáról, és rendelkezés annak 

felhasználásáról 

 

 

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

Van-e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése. A pénzügyi bizottság az „Beszámoló a 

Társulás 2012. évi pénzmaradványáról, és rendelkezés annak felhasználásáról” című 

előterjesztés határozati javaslatát 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: 

 

28/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Társulás 2012. pénzmaradványt 470 EFt-al 

és annak felhasználását az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. április 29. 

 

 

4./ Beszámoló Lőkösháza részére átadott pénzeszköz felhasználásáról 

 

 

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

Lőkösháza részére átadott pénzeszköz felhasználását tartalmazza az előterjesztés. Van-e még 

valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése? Akkor, ha nincs, a pénzügyi bizottság a Társulási 

Tanácsnak javasolja, hogy a „Beszámoló Lőkösháza részére átadott pénzeszköz 

felhasználásáról” című határozati javaslatát, a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja. Aki 

ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

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

 

29/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy Lőkösháza részére átadott 2.431.000.- Ft 

szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott pénzeszközről szóló 

elszámolást elfogadja. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. április 29. 

 

II. Fő napirend:  
 

1./ „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

nevű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés II. módosítása 

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

Az eleki pályázat. Egy rész-számla benyújtására van szükség, ez a két ülés között már 

megtörtént, csak a bizottság utólagos jóváhagyására van szükség. Aki azzal egyetért, hogy a 

„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” nevű 

pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés II. módosítása az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslat alapján elfogadásra kerüljön, 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: 

 

30/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy egyetért és elfogadja a 2013. január 31-n aláírt DÉLCOM 

Kft.-vel történő vállalkozói szerződés módosítását, akként, hogy az ajánlattevő 2 db rész- számlát 

és 1 db végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezésben: 1. rész-számla: 2012. 

szeptember 30. napjáig, a 2. rész- számla 2013. április 15. napjáig a műszaki készültségnek 

megfelelő értékben, a műszaki ellenőr által kiadott, a műszaki készültség %-os mértékére 

vonatkozó igazolás alapján.  

Végszámla: végszámla benyújtására jogosult a vállalkozó a fennmaradó értékben, amennyiben a 

szerződésszerű teljesítés megtörtént (100%), és a műszaki ellenőr nyilatkozata ezt igazolta. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. április 29. 

 

2./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza települések 

2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása 
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Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Gyula kivételével a másik három kistérségi település közétkeztetésének biztosításáról van szó. 

Még is csak kérem az anyag előkészítőjét, hogy tájékoztasson minket a lehetőségekről. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi Társulás igazgatási ügyintéző) 

Az előző ülést követően az volt az érintett települések feladata, hogy a saját településeiken meg 

kellett vizsgálniuk az „inhaus” mint olyan lehetőségét. Tudomásom szerint Kétegyháza 

kivételével mindenhol meg lehet oldani, tehát erre nem ad megoldást az „inhaus”. 

Daróczi Lacival megbeszéltük, hogy kötelező lesz a közbeszereztetés, mert egy évre nem lehet 

meghosszabbítani, mert itt is figyelni kell az értékhatárokat, mivel 8 millió fölötti értékhatárról 

beszélünk minden településnél, egyedül Lőkösháza van abban a szerencsés helyzetben, hogy a 

közbeszerzést meghívásos eljárásban tudja lefolytatni. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Szeretném megkérdezni, hogy csak Kétegyháza miatt nem tudjátok megcsinálni inhausban? Mert 

akkor a jogszabályokat figyelembe véve kellene egy áthidaló megoldást találnunk.  Nálunk is 

január körül meg lesz a főzőkonyha. Vagy hiába készítjük el a konyhát, nem tudunk magunknak, 

az időseknek főzni? 

 

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

A fő kérdés, hogy kell vagy nem közbeszerzési eljárást lefolytatni? 

 

Daróczi László (közbeszerzési szakértő) 

Azért nem inhaus, mert az önkormányzat intézmény és az önkormányzat saját beszerzése. De a 

kistérség egy önálló jogi személyiség. Az inhaus attól inhaus, hogy saját magamnak csinálom. A 

cég ha a kistérségé lenne akkor inhaus, de mivel az önkormányzaté nem lehet. Nincs olyan 

jogszabályi megközelítés a kistérség 2013. december 31-ét követő működéséről? Ez is jó 

megközelítés lenne arra vonatkozóan, hogy december 31-ig ne írjon ki a társulás közbeszerzést. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Javaslom, hogy ismét vegyük le a napirendről és két héten belül újból beszéljünk róla ülésen 

kívül. 

 

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

Sajnos megint nem tudunk dönteni, ezért aki elfogadja, hogy „ A Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza települések 2013. július 01. napjától történő 

közétkeztetés biztosítása” című előterjesztést levegye a pénzügyi és ellenőrző bizottság mai 

napirendi pontjai közül, kézfelnyújtással jelezze? 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: 
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31/2013.(IV.29.) sz. Többcélú Társulási 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 Elek, 

Kétegyháza, Lőkösháza települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása” 

című napirendi pontot levegye a mai napirendi pontok közül. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. április 29. 

 

 

 

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

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

bezárom. Köszönöm a mai munkát. 

 

Gyula, 2013. április 29. 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Szűcsné Gergely Györgyi                                                  KlemmnéKalcsó Lilla  

                          P.B tag                      jkv. vezető 
 


