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PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. május 28-án 8.30 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, Pluhár László – P.B.tag, 

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

 

Meghívottként megjelentek: 

Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKSZGYI igazgató, Strifler Györgyné GYKSZGYI 

gazdaságvezető, Klemmné Kalcsó Lilla –Társulás igazgatási ügyintéző, Nagy Imréné –Társulás 

- pénzügyi ügyintéző. 

 

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

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy 3 fő 

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

közül „A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza 

települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása”, című napirendet le kell, 

hogy vegye a bizottság a mai ülés anyagából. Ezt azzal indokolnám, hogy ebben a kérdésben 

még a lökösházi és eleki testület nem hozott döntést, erre a héten kerül sor. A múlthéten az 

intézmény igazgatójával is beszéltem, természetesen célszerűbb lenne előbb a települések 

képviselő-testületeinek ebben a témában döntést hozni, a tanácsi döntést megelőzően. 

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

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza települések 2013. július 

01. napjától történő közétkeztetés biztosítása” című napirendet levesszük, kézfelnyújtással 

szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

 

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

Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

36/2013.(V.28.) 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 napirendet a mai napirendi pontok közül levegye. 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. május 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 Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

II. 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: 

 

 

37/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

a mai napirendi pontokat: 

 

I. Fő napirend: 

 

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

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése 

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

 

II. Bejelentések:  

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. május 28. 

I. Fő napirend: 

 

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

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

Az első fő napirendi pontunk a mai ülésen a Társulási Megállapodás, melynek a módosítása 

azért fontos, mert a társulás által fenntartott intézmény kiegészítő normatíváját csak akkor 

tudjuk leigényelni, ha a Mötv.-nek és egyéb jogszabályoknak eleget teszünk. Ennek a 
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határideje július 1-e. Ezen törvényi részletezéseket az előterjesztés tartalmazza, szépen 

látszódik, hogy mi az amit módosítunk, kiegészítünk, törlünk. Nekem nincs több észrevételem, 

nem akarom kiegészíteni. Van e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése? 

Amennyiben nincs, akkor a pénzügyi bizottság a „Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” 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, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

38/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2013. július 1. nappal hatályba lépő 

Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./   1. Általános adatok, rendelkezések 

 

Székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. (törlésre kerül) (helyébe) 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

 

Lakosságszáma: 43. 019 fő 2011. január 1-től (törlésre kerül) (helyébe) 42.738 fő 2012. 

január 1-től 

Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

  32. 081 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe)  31.941 fő (2012.01.01.adat) 

 

Elek Város Önkormányzata 5742 Elek Gyulai u. 2. 

5.081 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe)  4996 fő (2012.01.01. adat) 

 

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza Fő tér 9. 

3.965 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe) 3927 fő (2012. 01.01. adat) 

 

Lőkösháza Község Önkormányzata 5743 Lőkösháza Eleki u. 28. 

1.892 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe)  1874 fő (2012. 01. 01. adat) 

 

 

Jogállása: 

2013. január 1-től a Társulás pénzügyi-gazdasági, munkaszervezeti feladatait a Gyulai 

Polgármesteri Hivatal látja el. (kiegészül) A Társulás kiegészítő tevékenységet, (törlésre 

kerül) (helyébe) a szabad kapacitás kihasználása miatt végzett tevékenység érdekében az 

alaptevékenységet nem veszélyeztetve végezheti. 

 

 

2./   2. Feladat és hatáskör: 

 

2.1. A többcélú kistérségi társulás közvetlen határozathozatali hatáskörrel rendelkezik 

az alábbi témakörökben:  
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2.2.Társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és 

hatáskörök: 

 

1. Tanügyi igazgatás, - sporttevékenység ( Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) (törlésre 

kerül) 

2. korai gondozás-fejlesztés teljes integrációban, (törlésre kerül) 

6. Belső ellenőrzési feladatok ellátása. (törlésre kerül) 

8. Mindazon feladatok, melynek ellátását a Társulás a feladatai közé felvesz a 

2004.évi CVII. törvény keretein belül.  (törlésre kerül) 

 

3./   2.3. A Társulás tagjai a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása tekintetében az 

alábbiakat vállalják: 

a) a Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi 

fejlesztési tanácsként jár el. (törlésre kerül) 

b) vizsgálja és értékeli a kistérség (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő 

önkormányzatok társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait, 

c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, Cselekvési tervét ellenőrzi 

azok megvalósítását, (törlésre kerül) 

d) a kistérségi (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő önkormányzatok 

területfejlesztési programjának figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 

támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 

szerepel,  

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal (törlésre kerül) 

a saját kistérségi fejlesztési (törlésre kerül) programjai finanszírozására és 

megvalósítására, 

g) közreműködik a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő 

önkormányzatok kialakított társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésében, 

h) koordinálja a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő 

önkormányzatok és a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, 

együttműködik az állami és civil szervezetekkel, (törlésre kerül) 

i) a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő önkormányzatok 

összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá, teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, 

j) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 

regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben 

működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a 

bevonható helyi források feltárása érdekében,  

k) vállalja, hogy a Társulás a c.), d.), e.) pontjaiban meghatározott ügyekben 

egyhangúan dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a 

Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt. 

(törlésre kerül) 
 

A Társulás tagjai évente legalább kétszer kötelesek beszámolni képviselő-testületeiknek a 

Társulás működéséről, gazdálkodásáról. (törlésre kerül) 

 

4./  3. A Társulás alaptevékenysége: 
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A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 

szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. (törlésre kerül) (helyébe) A Társulás a feladatkörébe 

tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési 

szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi 

vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 

meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára 

az Ötv (törlésre kerül) (helyébe) a MÖtv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

A társulási megállapodás módosításához minősített többséggel hozott döntés szükséges. 

(kiegészül) 

 

5./ 4. Közös intézmények, szervezetek fenntartása 

 

a./   (kiegészül) A Társulás által alapított intézmény, ill. a fenntartói jog átvétele esetén az 

alapítói jogokat a Társulás Tanácsa gyakorolja.  

Az alapítói jogok gyakorlása során dönt az intézmény: 

a.) alapításáról, megszűntetéséről, átszervezéséről 

b.) alapító okiratának jóváhagyásáról, módosításáról 

c.) vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről 

d.) vezetőjének fegyelmi felelősségre vonásáról 

e.) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 

f.) költségvetésének megállapításáról 

g.) zárszámadásának jóváhagyásáról 

h.) dönt mindazokban az ügyekben, melyeket külön jogszabály az        

alapító(fenntartó) kizárólagos feladat- vagy hatáskörébe utal. 

b./ A közös intézmények, gazdálkodó szervek fenntartása és finanszírozása lehetőség szerint a 

Társulási Tanács döntésének alapján az éves költségvetésben kerül biztosításra. A Társulás 

költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A 

költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Gyulai 

Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. (kiegészül) 

c./ A normatívák által nem fedezett fenntartási, működési költségeket a Társulásban 

résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A 

normatívák által nem fedezett költségek forrásául a Társulás saját pénzügyi alapja vehető 

igénybe. (kiegészül) 

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

a Gyulai Polgármesteri Hivatalhoz érkezik. A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési 

támogatását a Gyulai Polgármesteri Hivatal a Társulás számlaszámára, a támogatás 

megérkezését követően azonnal átutalja. (kiegészül) 

 

I. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

 

- Szociális alapszolgáltatási feladat: korai gondozás-fejlesztés integrációban, (törlésre kerül) 
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6./ 5. A Társulási Tanács szervezete és működésének szabályai: 

 

5.1./ A Társulási Tanács: 

 

A Társulási Tanács ülése nyilvános, kivéve a 2004. évi CVII. tv. 7. § (5) bekezdésében 

meghatározott személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik 

bele, illetve zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  (törlésre kerül) (helyébe) a 

zárt ülésre, valamint a titkos szavazásra vonatkozóan a Mötv. rendelkezései az irányadók. 

 

7./ 5.3./ Elnök és Elnökhelyettes (törlésre kerül) (helyébe) alelnök: 

 

  döntésre előterjeszti munkaszervezettel (törlésre kerül) (helyébe) a Gyulai Polgármesteri 

Hivatallal egyeztetett és általuk előkészített anyagokat, javaslatokat; (kiegészül) a társulás 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, 

- a Társulás nevében aláírási jogot gyakorol, kötelezettséget vállal a munkaszervezet vezetője 

ellenjegyzése mellett, (törlésre kerül)  

- A Társulás ellátja a belső ellenőrzési feladatokat (841112) az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII.tv. 121/A. § (3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.16.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint. A Társulás ezen 

kötelezettségének eleget tehet saját feladatellátásban a munkaszervezetében alkalmazott 

szakember útján, illetve a Társuláshoz tartozó valamely önkormányzattal kötött 

megállapodásban részletezettek szerint is. (törlésre kerül) 

A Társulási Tanács az elnök javaslatára tagjai sorából – titkos szavazással, és minősített 

többséggel – elnökhelyettest (törlésre kerül) (helyébe) alelnököt választ az elnökkel azonos 

időtartamra. Az elnökhelyettes (törlésre kerül) (helyébe) Az alelnök az elnök távolléte, illetve 

akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács az elnök 

hatáskörébe utalt. 

 

(kiegészül) Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.  

 

8./ 5.4./ Munkaszervezet: (törlésre kerül) 

 

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását elkülönült 

munkaszervezet által látja el. A Munkaszervezet önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

Vezetőjét a Tanács nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A munkaszervezet 

vezetője munkaviszonyban áll. A munkaszervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat a 

munkaszervezet vezetője gyakorolja. 

A munkaszervezet ügyrendjét a Tanács hagyja jóvá. 

 

Elnevezése: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda.  

                     Székhelye: 5700.Gyula, Petőfi tér. 2. (törlésre kerül) 

 

9./ 6. A Társulás működésének pénzügyi alapjai, vagyona 

 

6.1./A Társulás feladatai ellátásához és működéséhez szükséges saját pénzalapokkal 

rendelkezik. A társulás költségvetését határozatával állapítja meg, és munkaszervezetén 

keresztül gondoskodik annak végrehajtásáról. (törlésre kerül) 

(helyébe) A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a Társulási 

Tanács Elnöke vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.  
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A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Gyulai Polgármesteri 

Hivatal Gazdálkodásért felelős vezetője jogosult.  

 

10./ 6.2./ Tagdíj: 

Az éves tagdíjat lakosságszám arányosan kell befizetni a társulás számlájára legkésőbb a 

települések éves költségvetésének elfogadását követő 15 napon belül. (törlésre kerül) 

(helyébe) 2013. január 1. napjától 2013. június 31. napjáig havi egyenlő részletben.     

 

11./ 6.4./ A vagyonátadás feltételei, tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának 

rendje: 
A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a 

belső szabályzatok tartalmazzák. (törlésre kerül) (helyébe) A társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületei rendeletben határozzák meg a vagyonkezelői jog 

ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának valamint a 

vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. 

 

12./ 11. A társulás megszűnése 

 

- a 2004. évi CVII. törvény 1.§. (8) bekezdésében foglaltak esetén. (törlésre kerül) 

 

13./ 14. Vegyes rendelkezések: 

 

A Társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény valamint a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. (törlésre kerül) (helyébe) A Társulás tagjai a jelen megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011.évi 

CLXXXIX.tv., illetve az önkormányzatok társulásáról szóló egyéb jogszabályok rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

A jogvita eldöntésére a tagok kikötik Gyula Városi Bíróság, (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai 

Járásbíróság illetve a Békés Megyei Bíróság (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai Törvényszék 

illetékességét – hatáskörtől függően. 

A társulási megállapodást annak elolvasása és tartalmának a testületi döntéssel történő 

megegyezősége alapján a Társulást alkotó települési önkormányzat képviseletében eljáró 

polgármesterek, valamint jegyzők (törlésre kerül) saját kezű aláírásukkal látják el.  

 

 

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. május 28. 
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2./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése 

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

Ez a napirendi pont nyilvánvaló. Én nem kívánok hozzászólni, hiszen ezt 2011-ben részletesen 

megtárgyaltuk és a tanács az akkor hozott döntését a továbbiakban is fenntartja. A jelen 

előterjesztés kronológiai sorrendben taglalja a történteket van egy élő társulási határozatunk.   

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

A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak „Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa 

visszafizetése”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,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

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

javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata részére a 260. 500.- Ft 

Áfa különbözetet nem fizeti meg, mert a 111/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozatban 

foglaltakat a továbbiakban is fenntartja. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

 Határidő: 2013. május 28. 

 

 

II. Bejelentések: 

 

 

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. május 28. 

 

 

 

 

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

           Szűcsné Gergely Györgyi                                                  KlemmnéKalcsó Lilla  

                          P.B tag                        jkv. vezető 


