PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. március 21-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, Dr. Heim Lajosné Elek
alpolgármester (meghatalmazás alapján), Szakmándi Lászlóné –P.B. külsős tag,
Meghívottként megjelentek:
Galbács Mihály - Gyula alpolgármestere, Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, Kétegyháza
polgármester, Megyeriné Pénzes Mária – GYKSZGYI igazgató-helyettes, Strifler Györgyné
GYKSZGYI gazdaságvezető, Klemmné Kalcsó Lilla –Kistérségi Társulás, Nagy Imréné – Gyula
Város Polgármesteri Hivatal - Kistérségi Társulás - pénzügyi ügyintéző, Berényi Anita – Gyula
Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi ügyintéző, Sós Judit - Gyula Város Polgármesteri Hivatal
Családvédelmi és Egészségügyi Osztályvezető, 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 3 fő szavazati joggal rendelkező tag jelenlétével a Bizottság határozatképes. A
főnapirendi pontjaink közé a „2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása” című napirendet föl kellene,
hogy vegye a bizottság. Kérem, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a „2013. évi Közbeszerzési terv
elfogadása” című előterjesztést a mai napirendi pontok közé felveszi, 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:
10/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a „2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása” című napirendet,
felvegye a mai napirendi pontok közé.
Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
A módosítás után a mai napirendi pontokat ismertetem.
I.

Fő napirendek:
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1. A Társulás 2012. évi költségvetésének III. számú módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
2. A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatának 2013. évi finanszírozása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
3. OTP Bank Nyrt.-vel történő bankszámlaszerződés módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
4. 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
5. A 8/2013. (II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
6. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye álláshelyeinek
csökkentése
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
7. 2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
II.

Zárt ülés:

1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2012. évben
keletkezett térítési díj-hátralékok
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
III.

Egyéb:

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadta a mai
napirendi pontokat:
I.

Fő napirendek:

1. A Társulás 2012. évi költségvetésének III. számú módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
2. A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatának 2013. évi finanszírozása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
3. OTP Bank Nyrt.-vel történő bankszámlaszerződés módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
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4. 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
5. A 8/2013. (II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
6. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye álláshelyeinek
csökkentése
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
7. 2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
II.

Zárt ülés:

1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2012. évben
keletkezett térítési díj-hátralékok
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B elnök
III.

Egyéb:

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
I.
1./

Fő napirendek:
A Társulás 2012. évi költségvetésének III. számú módosítása

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Az első fő napirendi pontunk a mai ülésen a 2012. évi költségvetés III. számú módosítása. Az
előterjesztés tartalmazza, hogy a módosítás 11.500 E Ft-tal szükséges. A bevételi és kiadási oldalon
ennyi növekmény van az előző költségvetési módosításhoz képest. A kiadási és bevételi főszámok
1.146.500 E Ft-ról 1.158.000 E Ft-ra emelkednek. Itt az előterjesztésben van egy belső részletezés a
kiadási és bevételi oldal tekintetében. Én úgy gondolom, hogy nem kívánok kommentárt fűzni.
Nagyon egyértelmű az anyag. Akinek van kérdése, észrevétele, véleménye azt tegye meg és azt
követően döntsünk a napirendről. Én mindjárt elkezdeném, hogy találtam a bevételi és kiadási
oldalon is egyaránt a közfoglalkoztatás támogatása. Ez konkrétan mit takar ez az intézmény
vonatkozásában jelenik meg. 2.082E Ft a bevételi és kiadási oldalon egyaránt megjelenik a személyi
juttatásoknál.
Strifler Györgyné – (GYKSZGYI gazdaságvezető)
Több településre kértünk a Munkaügyi Központtól támogatást illetve dolgozót. Tehát az a sor a
költségeknek a felosztása. Általában a bérüknek és a járulékuknak a 80%-át támogatja a Munkaügyi
Központ.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Ilyenkor közfoglalkoztatott az illető vagy munkatörvénykönyves?
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Strifler Györgyné – (GYKSZGYI gazdaságvezető)
Munkatörvénykönyves. Azt, hogy mennyi pénzért, mennyi órában, mennyi időszakban tehát ezeket a
feltételeket is a Munkaügyi Központ mondja meg. 2013-ban 6 órában lehet őket és 4 hónapra
alkalmazni. Ők mondják meg, hogy a minimálbér hány százalékát támogatják. Tavaly volt Gyulán és
Kétegyházán. Ebben az évben Gyulán, Kétegyházán és Lőkösházán vannak ilyen foglalkoztatottak.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Nem ilyen formában van Lőkösházán. Nem is tudtuk, hogy van ilyen lehetőség. De szeretném most
jelezni, hogy a településem igényt tartana erre a fajta közfoglalkoztatásra. Nálunk más formában a
START program keretén belül van lehetőség egyfajta átjárásra. Mivel az más, ezért kérem, hogy ha
van lehetőség rá akkor Lőkösházán is legyenek ilyen foglalkoztatottak. Így a bérköltségek a kiadás
oldalán csökkenthetők.
Sós Judit – (Gyula Város Polgármesteri Hivatal Családvédelmi és Egészségügyi Osztályvezető)
Én csak információként mondanám. Jelenleg a Munkaügyi Központnak kettő támogatási formája
van, a START-on túlmenően, nyílván az Belügyminisztérium. Az egyik a hagyományos
közfoglalkoztatás, amikor a dolgozó nem törvénykönyves, hanem közfoglalkoztatotti jogviszonyba
kerül, közfoglalkoztatási bérért. Jelenleg a Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatási bért és járulékot
80%-ban tudja támogatni 6 órás munkaviszonyban 4 hónap időtartamra. Ez az egyik a másik, hogy
TÁMOP-on keresztül tud támogatást nyújtani. A TÁMOP-nál munkatörvénykönyvesek lesznek a
dolgozók, rájuk a garantált bérminimum, tehát a minimálbér vonatkozik. Itt 8 hónapig lehet a bér
70%-t járulékostól tudja megfizetni, de 4 hónapos tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.
Kalcsó Istvánné – (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Nálam ez nem volt kérdés, hiszen tényleg volt egy szociális munkás, aki a TÁMOP-on keresztül tud
nálunk dolgozni. 2012-ről áthúzódóan, majd csak ebben az évben telik le a támogatás. Én úgy látom,
hogy a szakemberek alaposan elkészítették ezt az anyagot, én elfogadom.
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 Társulás 2012. évi költségvetésének III. számú módosítása”című 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:
12/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2012. évi III. számú költségvetési módosítást az alábbiak
szerint elfogadja:
1.) Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
Intézményi működési bevételek növekedése
Belső átcsoportosítás

3.070 EFt
3.070 EFt
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Költségvetési támogatás növekedése
5.856 EFt
2011. évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések
105 EFt
Kompenzáció
5.751 EFt
Pályázati úton érkező támogatás növekedése
25 EFt
Működési célú átvett pénzeszköz csökkenése
-890 EFt
Közfoglalkoztatás támogatása
2.082 EFt
Belső átcsoportosítás
-3.070 EFt
2011. évi alulfinanszírozás
98 EFt
Bevétel növekedés
8.061 EFt
Személyi juttatások növekedése
12.554 EFt
Közfoglalkoztatás támogatása
1.708 EFt
Kompenzáció
4.529 EFt
Belső átcsoportosítás
6.317 EFt
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése
3.616 EFt
Közfoglalkoztatás támogatása
374 EFt
Kompenzáció
1.222 EFt
Belső átcsoportosítás
2.020 EFt
Dologi és folyó kiadások csökkenése
-8.109 EFt
2011. évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
105 EFt
2011. évi alulfinanszírozás
98 EFt
Pályázati úton érkező támogatás
25 EFt
Belső átcsoportosítás
-8.337 EFt
Kiadás növekedés
8.061 EFt
2.) Társulási Iroda
Intézményi működési bevétel növekedése
Költségvetési támogatás csökkenése
Feladat átadás
Kompenzáció
Bevétel csökkenés

99 EFt
-441 EFt
-452 EFt
11 EFt
-342 EFt

Személyi juttatások csökkenése
Feladat átadás
Kompenzáció
Feladat átcsoportosítás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és folyó kiadások növekedése
Saját bevétel növekedés
Feladat átcsoportosítás
Működési célú pénzeszköz átadás csökkenése
Pótlólagos állami támogatás 2011. év
Kiadás csökkenés

-653 EFt
-452 EFt
11 EFt
-212 EFt
0 EFt
711 EFt
99 EFt
612 EFt
-400 EFt
1.060 EFt
-342 EFt

3.) Gyula és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
Költségvetési támogatás növekedése
Kompenzáció

150 EFt
150 EFt
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Bevétel növekedés

150 EFt

Személyi juttatások növekedése
Kompenzáció
Feladat átcsoportosítás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és folyó kiadások növekedése
Kiadás növekedés

132 EFt
150 EFt
-18 EFt
0 EFt
18 EFt
150 EFt

4.) Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Intézményi működési bevétel növekedése
Költségvetési támogatás növekedése
Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt
2011. évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Bevétel növekedés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és folyó kiadások növekedése
Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt
Saját bevétel túlteljesítés
Feladat átcsoportosítás
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 pályázat
előirányzat átcsoportosítás
Működési célú pénzeszköz átadás növekedése
évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2.431 EFt
Feladat átcsoportosítás
Felhalmozási kiadások csökkenése
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 pályázat
Előirányzat átcsoportosítás
Kiadás növekedés

748 EFt
2 .883 EFt
452 EFt
2.431 EFt
3.631 EFt
0 EFt
0 EFt
6.237 EFt
452 EFt
748 EFt
460 EFt
4.577 EFt
1.971 EFt

2011.

-460 EFt
-4.577 EFt
-4.577 EFt
3.631 EFt

A költségvetés III. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012.
évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (11.500 EFt-tal) 1.158.000 EFt-ra emelkedik.
Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.

2./ A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatának 2013. évi finanszírozása
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Ez a napirendi pont is nyilvánvaló. A településeken lakosságszám csökkenés volt, ez a kistérség
vonatkozásában 281 főt jelent. Ennek megfelelően átszámításra került a fizetendő díj. Kétféle képen
fogunk fizetni, ugyanúgy, mint tavaly. Van egy havi díj forint/fő/hó szorozva a lakosságszámmal és
mivel ez az összeg nem adja ki azt, amit havonta kell fizetniük a településeknek az 1.700.000 forintot,
ezért egy egyszeri kiegészítő összeget is kell fizetnünk, melyet a korrekció után a legutolsó sor
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tartalmazza. Javaslom, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele, hogy az egyszeri kiegészítést a
települések 2013. június 30-ig a Tárulás számlaszámára megfizetik.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester)
Ha ez a gyakorlat így mindenkinek jó, akkor én is támogatom.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak „A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási
feladatának 2013. évi finanszírozása”című előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja,
azzal a kiegészítéssel, hogy az egyszeri kiegészítést, a települések 2013. június 30-ig a Tárulás
számlaszámára megfizetik. 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:
13/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és
a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött Vállalkozási Szerződés 13. pontja
alapján a vállalkozás részére továbbra is 1. 700. 000.- Ft/hó összeget biztosít. A 2013. év első
negyedévében a települések által befizetett többlet összegek, az egyszeri kiegészítésnél jóváírásra
kerülnek. A települések 2013. április hónaptól kezdődően az alábbiak szerint minden hónap 14.
napjáig a Társulás számlaszámára megfizetnek:
2013–as adatok alapján, a megváltozott lakosságszám alapján
Egyszeri
Település
+
kiegészítés
Lakosságszám Forint/Fő/Hó Összesen/Hó Összesen/Év
neve
befizetés + befizetés
nélkül
Doboz
Lőkösháza
Kétegyháza
Elek
Gyula
Összesen:

4 402 Fő
1 874 Fő
3 927 Fő
4996 Fő
31 941 Fő
47 140 Fő

60
41
41
41
30

264.120
76.834
161.007
204.836
958.230
1.665. 027

3.169.440
922.008
1.932.084
2.458.032
11.498.760
19.980.324

6.480
1.476
4.674
6.970
8.400
28.000

51.559
19.805
41.606
71.169
235.539
419.678

2013.
évben
fizetendő
egyszeri
kiegészítés
45.079
18.329
36.932
64.199
227.139
391.678

Az egyszeri kiegészítést a települések 2013. június 30-ig a Tárulás számlaszámára megfizetik.
Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a központi orvosi ügyeletben résztvevő településekkel a
2013. évre a megállapodást megkösse.
Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
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3./ OTP Bank Nyrt.-vel történő bankszámlaszerződés módosítása
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Megkérem az előterjesztés előkészítőjét, hogy konkrétan tájékoztassa a Társulási Tanácsot. Hiszen te
tudod, hogy melyik az előnyösebb a Társulásnak.
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás)
Az előterjesztésben szerepel, hogy az OTP Bank Nyrt. megkereste a Társulást azzal, hogy kell
módosítanunk a szerződést. Meg is küldték a levél mellékleteként a szerződés módosítására vonatkozó
nyomtatványt. Eddig nem volt szokás, hogy a Társulás az OTP szerződésmódosításokat behozza a
Tanácsülésre, hiszen egy kis összegről van szó, 2012-ben 500.000 forintról. Jegyző Asszony viszont
ragaszkodott hozzá, hiszen Gyulán ez a gyakorlat. Az OTP által megküldött levélben a módosítás is
arra irányul, hogy „a Hirdetmény forgalmi különdíj mellett” elnevezésű hirdetményt javasolják.
Tranzakciós adó, mindenféle képen többlet költséget jelentene a Társulásnak, de mindközül ez, amit
az OTP javasol, a legkedvezőbb. A szerződés is a mai nappal lesz aláírva és lép hatályba.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Köszönöm szépen.
Van-e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése. A pénzügyi bizottság az „OTP Bank Nyrt.-vel
történő bankszámlaszerződés módosítása” című előterjesztés második 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
14/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy az OTP Bank Nyrt-nél a „Hirdetmény forgalmi különdíj
mellett” elnevezésű Hirdetmény alapján kívánja a módosított bankszámlaszerződést megkötni 2013.
március 21. napjától. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a szerződés aláírására.
Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
4./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza települések
2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Köszöntöm Daróczi László urat, aki a kistérség Közbeszerzési szakértője is. Le fog járni a korábbi
közbeszerzési időszak. Az előterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot, melyről a megbeszélést
követően kellene döntenünk. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg a szakembert a lehetőségekről és az
intézmény szakembereit és ezt követően hozzuk meg a szükséges intézkedésünket.
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Darócz László – (Közbeszerzési Szakértő)
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Már beszéltünk előtte. Viszont így utólag átgondolva ez nem is
olyan egyszerű. Elviekben, ha a kistérség együtt indítja, már pediglen együtt van, így együtt kell
indítania az eljárást. A megrendelő a kistérség. Az Inhaus dolgot kellene végig nézni. A Társulásban
vannak az önkormányzatok, akkor ez Inhaus a házon belüli, amennyiben a Polgármesteri Hivatalnak a
cég ahol az önkormányzat saját konyháiról beszélünk, akkor direktbe mehet a kötés. Az árakat nézve,
akkor nem is kell eljárás. A két konyha Lőkösházán és Eleken meghatározó részben kizárólagosan
olyan 80%-ban a Polgármesteri Hivatal-e a megrendelője? Ezt kell megnézni. Ha igen, akkor él az
Inhaus és nem kell közbeszereztetni. Ha viszont most nem a két Hivatallal kötik meg a szerződést,
hanem a konyhával külön-külön, ebben az esetben nem él az Inhaus. Ha nem él az Inhaus, akkor
kiírhat a Kistérségi Társulás egy közbeszerzési eljárást erre a két helyre. Ez jelen állapotban
összevonható, területileg szétbontható, tehát két részben tehet ajánlatot, de ebben a pillanatban nem
garantálható, hogy a település saját konyhája lesz a nyertes az eljárásban. Eleken 53 millió bruttó,
nettó 40 millió körül van. Lőkösházán még meg lehet csinálni, mivel 15 millió alatt van, hogy 3-at
meghív és nyer a saját konyhája. Az Eleki összegben benne van Kétegyháza is, mert onnan hordják az
ételt. Ha meg a kettőt összeadom, mert a Társulás írja ki, csak részekre bontva, és ez részekre
szabdalás, ha a Társulás az anyagesztor, akkor csak részajánlat tétel lehetséges, mert nem tekinthető
két különálló egységnek és ebben a pillanatban meghaladják a közösségi értékhatárt.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester)
Mennyi az az értékhatár?
Darócz László – (Közbeszerzési Szakértő)
54 millió nettó.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester)
Mit lehetne, akkor tenni Kétegyházán, mert nem akarom, hogy a másik két település miattunk rosszul
járjon.
Darócz László – (Közbeszerzési Szakértő)
Kétegyházán ez kb. 17.400.000 forint. Meg tudjátok csinálni az új rendszerben, hogy három
meghívásos, hirdetményes tárgyalásos rendszer legyen. Döntsék el. Meg kellene tehát nézni, hogy
mivel 100 %-os önkormányzati Intézmény, így az árbevétele hány százalékban származik az anyacég,
az alapító feladataiból.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester)
Megkérem még arra Daróczi urat, hogy szíveskedjen leírni az itt elmondottakat, mi a konkrét te, hogy
otthon a település vezetők tudjanak érdemleges döntést hozni.
Darócz László – (Közbeszerzési Szakértő)
Természetesen meg fogom küldeni. Viszont felhívom a figyelmüket, hogy nincs olyan ember ma
Magyarországon, aki meg tudja mondani, hogy az adott eset Inhaus e vagy sem. Attól baj nincs, ha
eljárást folytatunk le.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Azt javaslom, hogy a következő ülésig mindenki gondolja át és térjünk vissza rá, az áprilisi ülésen
hozzunk végső döntést. Van-e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése? Akkor, ha nincs, a
pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak javasolja, hogy „A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés
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biztosítása” című napirendet levegye a mai napirendi pontok közül. 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:
15/2013. (III.21.) 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 biztosításáról”
szóló napirendet vegye le a mai napirendi pontok közül.
Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
5./ A 8/2013. (II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
A térítési díjakra vonatkozóan két település vonatkozásában volt egy kis technikai probléma. Ezt
kellene egy nagyon egyszerű módon korrigálni.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Kérem Önöket, hogy szavazzunk. Aki azzal egyetért, hogy a 8/2013. (II.14.) sz. Többcélú Társulási
határozatot 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 8/2013. (II.14.) sz. Többcélú Társulási határozatot akként
módosítja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tekintetében, az
önköltségekre és a térítési díjakra vonatkozó javaslatokat a személyi térítési díj meghatározásánál
alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem függvényében, Elek Város és Lőkösháza Község
tekintetében törlésre kerülnek az alábbi táblák:
Eleken, 2013. április 1-től
1. Étkeztetés
Jövedelem

Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyéni
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelem
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Kedvezmény
mértéke %ba

14.250,-Ft
és ez alatt
van

14.251.28.500.Ft /hó

28.501 –
42.750.Ft /hó

42.75171.250.Ft/hó

71.251 85.500,Ft/hó

85.501.99.750.Ft/hó

99.751.-Ft
és e fölött
van

100%

96%

48%

25%

12%

4%

0%

2. Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok)
Jövedelem
Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyéni
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelem
14.250,-Ft 14.251.28.501 –
42.75171.251 –
85.501.99.751.-Ft
és ez alatt
28.500.42.750.71.250.85.500,99.750.és e fölött
van
Ft /hó
Ft /hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
van
Kedvezmény
96%
48%
25%
12%
4%
0%
100%
mértéke %ba
Lőkösházán
2013. április 1-től
1. Étkeztetés
Jövedelem

Kedvezmény
mértéke %ban kifejezve

Az egyén
jövedelme
28.500.-Ft és
ez alatt van

100%

Az egyén
Az egyén
Az egyén Az egyén
Az egyén
jövedelme
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme
28 501 35 626 42 75171 25181 501.35 625.42 750.71 250.81 500.Ft /hó és e
Ft /hó között
Ft /hó
Ft/hó
Ft/hó között
fölött
van
között van
között
van
van
van
60%

55%

23%

14%

2. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok)
Jövedelem
Az egyén
Az egyén
Az egyén Az egyén Az egyén
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme
28.500.-Ft és 28 501 35 626 42 75171 251ez alatt van
35 625.42 750.71 250.81 500.Ft /hó között Ft /hó között Ft/hó
Ft/hó
van
van
között
között
van
van
Kedvezmény
100%
23%
14%
mértéke %60%
55%
ban kifejezve
A módosítást követően helyébe a következő táblák kerülnek:
Eleken, 2013. április 1-től
1. Étkeztetés
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0%

Az egyén
jövedelme
81 501.Ft /hó és e
fölött
van

0%

Jövedelem

Kedvezmény
mértéke %ba

Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyéni
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelem
14.250,-Ft 14.251.28.501 –
42.75171.251 85.501.99.751.-Ft
és ez alatt
28.500.42.750.71.250.85.500,99.750.és e fölött
van
Ft /hó
Ft /hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
van
100%

87%

46%

23%

12%

4%

0%

2. Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok)
Jövedelem
Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyén Az egyéni
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelem
14.250,-Ft 14.251.28.501 –
42.75171.251 –
85.501.99.751.-Ft
és ez alatt
28.500.42.750.71.250.85.500,99.750.és e fölött
van
Ft /hó
Ft /hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
van
Kedvezmény
87%
46%
23%
12%
4%
0%
100%
mértéke %ba

4.
Lőkösházán
2013. április 1-től
1. Étkeztetés
Jövedelem

Kedvezmény
mértéke %ban kifejezve

Az egyén
jövedelme
14.250.-Ft és
ez alatt van

100%

Az egyén
Az egyén
Az egyén Az egyén
Az egyén
jövedelme
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme
14.25128.50142 75171 25181 501.28.500.42.750.71 250.81 500.Ft /hó és e
Ft /hó között
Ft /hó
Ft/hó
Ft/hó között
fölött
van
között van
között
van
van
van
87%

50%

24%

13%

2. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok)
Jövedelem
Az egyén
Az egyén
Az egyén Az egyén Az egyén
jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme jövedelme
14.250.-Ft és
14.25128.50142 75171 251ez alatt van
28.500.42.750.71 250.81 500.Ft /hó között Ft /hó között Ft/hó
Ft/hó
van
van
között
között
van
van
Kedvezmény
100%
24%
13%
mértéke %87%
50%
ban kifejezve
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0%

Az egyén
jövedelme
81 501.Ft /hó és e
fölött
van

0%

Felkéri Gyula Város Képviselő-testületét, hogy alkosson rendeletet a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye térítési díjairól.
Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
Sós Judit – (Gyula Város Polgármesteri Hivatal Családvédelmi és Egészségügyi Osztályvezető)
Ennek alapján tudom elkészíteni a rendelet-tervezetet. Jelenleg a Társulási Megállapodás arról szól,
hogy Gyula Város Polgármesteri Hivatala vagy Önkormányzata elkészíti a rendelet-tervezetet, melyet
megküld a Társulásban lévő településeknek, akiknek a jóváhagyása után alkothat rendeletet. Nekünk a
testületi-ülésünk március 28-án, csütörtökön lesz. Be szeretnénk vinni az ülésre az anyagot. Kérem,
hogy a települések addig fogadják el és küldjék meg jóváhagyó döntésüket részünkre.
6./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye álláshelyeinek csökkentése

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Az előterjesztés tartalmazza a korábbi álláshely számot, amely 348,5, és a csökkenés utáni álláshely
számát 326,125, ez 22,375 álláshelynek a megszüntetését eredményezi, ami valahogy a törvényből is
következik. Abban az esetben, ha egy álláshely kiürül, és ez tartósan fennáll, akkor egy idő után, a
törvény erejénél fogva meg kell szüntetni ezeket az álláshelyeket. Ebben a táblázatban településenként
jól látszik az induló álláshelyek száma, az is jól látszik, hogy milyen okból kell, ezeknek az
álláshelyeknek csökkeni. Valahol átszervezés miatt, intézmény kerül ki a rendszerből valahol pedig a
költségvetési fegyelem miatt kellett a létszámot csökkenteni. Én úgy gondolom, hogy ha a feladat
bővülésre lesz lehetőség, akkor a létszámok felemelkedésére is van szükség. A gyakorlatban ezek üres
álláshelyek, az előterjesztés tartalmazza, hogy ezeken az álláshelyeken már pénzügyi tervezés nem
történt.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Aki elfogadja, „A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye álláshelyeinek
csökkentése” című előterjesztés határozati javaslatát kérem, kézfelnyújtással jelezze? 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:
17/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (továbbiakban:
Intézmény) jelenleg is üres és betöltetlen 22,375 közalkalmazotti álláshelyét megszünteti, ezáltal az
intézmény 348,5-ben meghatározott engedélyezett álláshelyeinek számát 2013. március 21 napjától
326,125 státuszban határozza meg.
A Társulási Tanács felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést
haladéktalanul tegye meg, Gyula Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy az álláshelyek számát a
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költségvetésben vezettesse át.
Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
7. 2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Kérem, az előterjesztőt, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni.
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás)
A mellékelt nyilatkozat arra vonatkozik, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
2013. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Abban az esetben, ha 2013. évben a Társulás úgy dönt, hogy mégis szeretne közbeszerzési eljárást
lebonyolítani, akkor a közbeszerzési törvény értelmében módosítást szükséges benyújtani. A Társulási
Tanács éppen ezért az évközi módosításokra hatalmazza fel a Tanács Elnökét.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester)
Most erre miért volt szükség, hogy behozzuk? Mit kell csinálnunk vele, hiszen most levettük a
napirendről a lehetséges közbeszerzés napirendjét.
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás)
Mivel kiderült, hogy nullás lesz Jegyző Asszony megkért rá, hogy ha elkészül, hozzuk be. Ha
évközben szükséges, akkor módosítunk.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Aki elfogadja a „2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása” című előterjesztés határozati javaslatot
kérem, kézfelnyújtással jelezze? 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:

18/2013.(III.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
úgy dönt, hogy a 2013. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni és a közbeszerzési tervre
vonatkozó nyilatkozatot jóváhagyja.
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Felhatalmazza a Társulás elnökét a nyilatkozat aláírására és az év közbeni szükséges
módosítások megtételére.
Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás)
Küldtem Önöknek egy e-mailt, amely egyrészről arról szólt, hogy ha valakinek van javaslata,
terve a 2013. évi közbeszerzési eljárásra, akkor jelezze. Illetve mivel nagyon szorosak a
határidők, tegnap Sós Judittal és jegyző asszonnyal egyeztettünk melynek eredményeként a
következőt javasolnánk, ha Önök is egyetértenek vele. 2013. júliusi hónaptól kezdődően is
ugyan így a Társulás által szeretnék fenntartani a szociális intézményt? Beszéltek-e erről
testületi-üléseken, ki szeretnének válni a társulásból vagy egyáltalán mi a jövőbeni tervük.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester)
Igen, mi a testülettel beszéltünk már erről. Nálunk az az álláspont és kistérségi szinten is azt
javasoljuk Elnök úrral, hogy addig, amíg plusz normatíva jár a feladatellátásra, addig
mindenféleképen ajánlatos együtt ellátni, hiszen a települések gazdálkodását ez segíti. Az
évvégéig döntsünk, mert hosszabbtávra nem érdemes, mert nem látjuk, hogy jövőre járna e rá
kiegészítő normatíva.
Strifler Györgyné (GYKSZGYI gazdaságvezető)
Igen a költségvetési törvényben is az szerepel, hogy ha Társulás formájában vagy
Önkormányzati Társulás útján látják el a feladatot a költségvetési törvény kiegészítő szabályok
d) pontja írja ezt le. Ennek eredményeként kaphatjuk meg a második félévre is a kiegészítő
normatívát. Tegnap beszéltem a MÁK-nál Benkovics Ilonával, de még nem tudják, hogy akkor
április 15-ig kell-e határozatot hozni.
Sós Judit – (Gyula Város Polgármesteri Hivatal Családvédelmi és Egészségügyi Osztályvezető)
Tegnap, ahogy Lilla is említette volt egyeztetés, amelyen megfogalmaztunk közösen egy
határozati javaslatot, melyet, ha elfogadnak ugyan úgy, mint a térítési díjról szóló rendeletet el
kellene fogadtatni a képviselő-testületeikkel.
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás)
Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy ahogyan azt az e-mailben is leírtam, hogy az
hogy tegyünk eleget a költségvetési törvény kiegészítő szabályok d) pontjának az csak egy
oldala a mérlegnek. Eleget kell tenni az MÖtv-nek is, mely szerint az átalakulást megelőző 3
hónappal előtte dönteni kell, ez az időpont a március 31. Ezért lett most behozva, mert ezt a
dátumot kellett figyelembe vennünk. Átadnám a határozati javaslatot, kérem olvassa fel.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester)
Aki elfogadja, hogy - Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottsága elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális és Családsegítési Feladatellátásáról szóló megállapodásban
szereplő feladatok ellátását 2013. július 01. napjától a továbbiakban is, a Kistérségi Társulás
útján kívánja ellátni azzal, hogy a feladatellátásra vonatkozó megállapodással létrehozott Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, változatlan feltételek mellett
továbbra is fenntartja.
Felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a Társulási Megállapodást a jogszabályi feltételeknek
megfelelően a fentiek figyelembevételével 2013. április 30. napjáig felülvizsgálja és 2013.
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május havi Társulási Tanácsülésre terjessze elő - az kérem, kézfelnyújtással jelezze?
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:

19/2013. (III.21.) 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 Szociális és Családsegítési Feladatellátásáról szóló megállapodásban szereplő feladatok
ellátását 2013. július 01. napjától a továbbiakban is, a Kistérségi Társulás útján kívánja ellátni
azzal, hogy a feladatellátásra vonatkozó megállapodással létrehozott Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, változatlan feltételek mellett továbbra is fenntartja.
Felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a Társulási Megállapodást a jogszabályi feltételeknek
megfelelően a fentiek figyelembevételével 2013. április 30. napjáig felülvizsgálja és 2013.
május havi Társulási Tanácsülésre terjessze elő.
Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2013. március 21.
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. március 21.

----------------------------------------------Szűcsné Gergely Györgyi
P.B tag

----------------------------------------KlemmnéKalcsó Lilla
jkv. vezető
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