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PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. július 23-án 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: 

Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKSZGYI igazgató, Klemmné Kalcsó Lilla –Társulás igazgatási 

ügyintéző, Nagy Imréné –Társulás - pénzügyi ügyintéző, Lipták Judit – Gyula Polgármesteri 

Hivatal- Gazdálkodásért felelős vezető. 

 

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

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy 2 fő 

szavazati joggal rendelkező tag jelenlétével a bizottság határozatképes. A főnapirendi pontjaink 

közé még a „Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére”című napirendet fel kell, hogy vegye a 

bizottság a mai ülés anyagai közé.  

Kérem, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a főnapirendi pontjaink közé a „Pénzeszköz átadás 

Lőkösháza részére” című napirendet felvegyük, 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: 

 

43/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a „Pénzeszköz átadás Lőkösháza 

részére”című napirendet a mai napirendi pontok közé felvegye. 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. július 23. 
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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./ A társulási tanács tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további 2013. 

évi pénzbeli hozzájárulása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Döntés a gyermekjóléti szolgálat és szociális alapfeladatok ellátásának finanszírozásáról a 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Gyula Városi Önkormányzata között 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti 

létszámának csökkentése 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

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

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

5./ Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

II. 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: 

 

 

44/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

a mai napirendi pontokat: 

 

I. Fő napirend: 

 

1./ A társulási tanács tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további 2013. 

évi pénzbeli hozzájárulása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Döntés a gyermekjóléti szolgálat és szociális alapfeladatok ellátásának finanszírozásáról a 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Gyula Városi Önkormányzata között 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti 

létszámának csökkentése 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
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4./Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

5./ Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

II. Bejelentések:  

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. július 23. 

 

I. Fő napirend: 

 

1./ A társulási tanács tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további 

2013. évi pénzbeli hozzájárulása 

 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Az előterjesztésből minden kiderül, de azért kérem a pénzügyi ügyintézőt, hogy az 

előterjesztést szíveskedjen szóban kiegészíteni. 

 

Nagy Imréné (Társulás - pénzügyi ügyintéző) 

A Társulás költségvetése, mivel bizonytalan volt a július elsejétől való további működése, a 

személyi juttatás, dologi és járulék kiadások félévig voltak betervezve. Most július 1-től 

kiderült, hogy változatlan formában tovább működik a Társulás, ezért kérnénk, hogy a 

második félévi további költségekhez hozzájáruljon. Ez a költség fedezné a személyi juttatást, 

járulék, dologit. A személyi juttatásban a megbízási díj van és a járuléka. A dologi költségek 

közt 6 havi telefonszámla és a banki költségek, melyek a tranzakciós díjak emelkedése miatt 

nagyon megemelkedtek. A Társulásnak eddig sem volt sok számlája, hanem a nettó bérek 

miatt vontak nagy költségeket le. A bérek szerencsére maradnak, ezért a III. és IV. negyedév 

banki költsége került még betervezésre.  

 

  Lipták Judit (Gyula Polgármesteri Hivatal, Gazdálkodásért felelős vezető) 

Gyula Város Önkormányzata az augusztus 15-i fizetési határidőt nem tudja vállalni. Nyáron 

kevés bevétele van az önkormányzatnak, én a szeptember 15-ét javasolnám fizetési 

határidőnek. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Ezt mindenképpen tolerálni kell, mert a legnagyobb nettó befizető Gyula Önkormányzata. 

Javasolnám, hogy a határozati javaslatot is akként módosítsuk, hogy legyen egységes, hiszen 

azzal mi is egyetértünk, hogy a mi bevételeink is nyáron csekélyebbek. Nyílván az iparűzési 

adó második részlete szeptemberben kerül megfizetésre és minden egyes adónem. 
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Klemmné Kalcsó Lilla (Társulás igazgatási ügyintéző) 

Én azért ezt az augusztus 15-i dátumot javasoltam a határozati javaslatban, mert fontos szem 

előtt tartani a Társulás zavartalan pénzügyi működését. Kérem, hogy legalább azt fontolják 

meg, hogy az 50%-át augusztus 15-ig és a fennmaradó 50%-ot szeptember 15-ig befizetik a 

Társulás számlájára. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Legyen akkor egy kompromisszumos megoldás. Van-e még valakinek ezzel a napirendi 

ponttal kérdése? Amennyiben nincs, akkor a pénzügyi bizottság „A társulási tanács 

tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további 2013. évi pénzbeli 

hozzájárulása” című napirend határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Társulási 

Tanácsnak akként, hogy 2013. augusztus 15. napjáig az alábbi összegek 50% illetve 

szeptember 15. napjáig a további 50% kerül befizetésre a társulás bankszámlájára, ahhoz, 

hogy a Társulás zavartalanul működhessen.   1.  Gyula 1 517 198,-ft ,  2. Elek 237 310,-ft, 3. 

Kétegyháza 186 533,-ft, 4. Lőkösháza 89 015,-ft, 

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: 

 

45/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy 2013. augusztus 15. napjáig az alábbi 

összegek 50% illetve szeptember 15. napjáig a további 50% kerül befizetésre a társulás 

bankszámlájára, ahhoz, hogy a Társulás zavartalanul működhessen.  

   1.  Gyula                  1 517 198,-ft 

                  2. Elek                       237 310,-ft 

                  3. Kétegyháza            186 533,-ft 

                  4. Lőkösháza               89 015,-ft 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. július 23. 

 

2./ Döntés a gyermekjóléti szolgálat és szociális alapfeladatok ellátásának finanszírozásáról a 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Gyula Városi Önkormányzata között  

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

Szerintem ez teljesen rendben van. Minden benne van, korrektnek látom. A normatíva 

megérkezésétől számított 3 napon belül a gyulai önkormányzat átutalja a Társulásnak a pénzt. 
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Klemmné Kalcsó Lilla (Társulás igazgatási ügyintéző) 

Szeretném kiegészíteni, hogy a hatályos Társulási Megállapodásban az szerepel, hogy a 

normatíva megérkezésekor azonnal a gyulai önkormányzat átutalja a Társulásnak a pénzt. Mivel 

a finanszírozási szerződésben a 3 napon belül szerepel, ezért a négyes napirendben a Társulási 

Megállapodás módosításában éppen e rész kerül kijavításra. 

 

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

Van-e valakinek hozzászólni valója a bizottság tagjainak vagy a jelenlévőknek? 

A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak a „Döntés a gyermekjóléti szolgálat és szociális 

alapfeladatok ellátásának finanszírozásáról a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

és Gyula Városi Önkormányzata között”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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy Gyula Város Önkormányzatával a 

gyermekjóléti, szociális alap és szakosított ellátási feladatok biztosításához igényelhető központi 

költségvetési támogatás igényléséről, átadásáról, felhasználásáról és annak elszámolásáról 

finanszírozási szerződést köt - mely szerződés az előterjesztés mellékletét képezi -.  

 

Felelős:    Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

 Határidő: 2013. július 23. 

 

 

3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti 

létszámának csökkentése 

 

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

Ezen napirendi pont technikai jellegű. Ez a szociális étkeztetések település szintű átvételéből 

adódik. Hiszen itt a települések ezeket az embereket felvették magukhoz dolgozni, tehát az ő 

munkaviszonyuk folyamatos. Van-e valakinek hozzászólni valója a bizottság tagjainak vagy a 

jelenlévőknek? 

A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak „A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és   

Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti létszámának csökkentése”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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási 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 közalkalmazotti státuszok számát 4 státusszal csökkenti, ennek 

megfelelően az intézmény 326,125 státuszban meghatározott engedélyezett közalkalmazotti 
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álláshelyeinek számát 322,125 státuszban határozza meg. 

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

haladéktalanul tegye meg valamint Gyula Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy az álláshelyek 

számát a költségvetési határozatban vezettesse át. 

 

Felelős:    Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

 Határidő: 2013. július 23. 

 

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

 

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

Van-e valakinek hozzászólni valója a bizottság tagjainak vagy a jelenlévőknek? Amennyiben 

nincs a pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak a „Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása”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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

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

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2013. 

augusztus 31. nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

1./   4. Közös intézmények, szervezetek fenntartása 

d./ 2013. július hónaptól az állami normatíva a társulás által ellátott szociális feladatok után, a 

Gyulai Polgármesteri Hivatalhoz (törlésre kerül) (helyébe) Gyula Város Önkormányzatának 

elkülönített bankszámlájára érkezik. A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési támogatását a 

Gyulai Polgármesteri Hivatal (törlésre kerül) (helyébe) Gyula Város Önkormányzata a 

Társulás számlaszámára, a támogatás megérkezését követően azonnal (törlésre kerül) 

(helyébe) 3 napon belül átutalja.  

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

hatályban maradnak. 

15./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: 2013. július 23. 
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5./ Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére 

 

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

Ezen napirendet én kértem, hogy készítsék el, mert a pénzmaradványt szeretném, ha Lőkösháza 

megkapná, mert szeretnénk a szociális ellátáshoz eszközöket vásárolni. 

Van-e valakinek hozzászólni valója a bizottság tagjainak vagy a jelenlévőknek? A pénzügyi 

bizottság a Társulási Tanácsnak a „Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére”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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy Lőkösháza részére 177.000.- Ft összeget 

átadott pénzeszközként átutal 2013. augusztus 31. napjáig. Ezen összeget szociális 

feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések fedezése érdekében használhatja fel, s a 

felhasználásról elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulás felé, legkésőbb 2013. december 

31. napjáig. Felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodás aláírására.   

 

Felelős:     Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

 Határidő: 2013. július 23. 

 

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

Javasolnám, hogy az új tanyafejlesztési pályázati kiírásra a Társulás nyújtson be pályázatot, 

amennyiben ez indokolt és én úgy tudom, hogy három település vehet részt ebben a pályázatban 

(Gyula, Lőkösháza, Kétegyháza) valamint vállalják a települések a pályázat előfinanszírozását 

lakosságszám arányosan és az összeget a Társulás rendelkezésére bocsátják. 

A javasolt határozat, hogy a pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja, 

hogy az új tanyafejlesztési pályázati kiírásra a Társulás nyújtson be pályázatot és a három 

település (Gyula, Lőkösháza, Kétegyháza) akik a pályázatban részt vehetnek, vállalják, hogy a 

pályázat előfinanszírozását lakosságszám arányosan a Társulás részére befizetik. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 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: 

 

50/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy az új tanyafejlesztési pályázati kiírásra a 

Társulás nyújtson be pályázatot és a három település (Gyula, Lőkösháza, Kétegyháza) akik a 

pályázatban részt vesznek, vállalják, hogy a pályázat előfinanszírozását lakosságszám arányosan 

a Társulás részére befizetik. 

 

Felelős:     Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

 Határidő: 2013. július 23. 
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I. Bejelentések: 

 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató) 

Az elmúlt ülésen döntés született arról, hogy kettő emelt szintű férőhelyet átminősít átlagos szintű 

férőhelyé a Társulási Tanács. Az a legújabb fejlemény, hogy nem biztos, hogy a Társulás ezt meg 

fogja kapni, hiszen a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hiánypótlásra 

hívta fel a Társulást, mivel az Idősek Otthonának a fenntartása már nem kötelező feladata a 

Társulásnak. Elképzelhető, hogy ugyanígy emelt szinten kell tartani. Tudjuk, hogy már egy 

egészen más típusú támogatást kapunk. Igazából ez részünkről egy felesleges kör volt, lesz. 

Pénzbe nekünk ez nem kerül. Több mint 50 férőhelyet átminősítettünk, de soha ebből még nem 

volt gond. Ez a négy férőhely ebből adódóan emelt szintű marad.  

 

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. július 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Szűcsné Gergely Györgyi                                                  KlemmnéKalcsó Lilla  

                          P.B tag                        jkv. vezető 


