PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2014. szeptember 10-én 7.45
órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás rendkívüli 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:
Dr. Görgényi Ernő – T.T. elnök, Gyula polgármester, Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke,
Kétegyháza polgármester, Strifler Györgyné - GYKSZGYI gazdasági vezető, Szilágyi
Sándorné - GYKSZGYI helyettes gazdasági vezető, Nagy Imréné – Társulás pénzügyi
ügyintéző, Becsyné Dr. Szabó Márta – Gyula Város Címzetes Főjegyzője, Sós Judit – Gyula
Polgármesteri Hivatal Osztályvezető.
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. Javaslom, hogy a
napirendeket a meghívóban szereplő sorrendben tárgyaljuk meg.
A mai napirendi pontokat ismertetem:
I.

Beszámoló:

1./ Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök
II.

Fő napirend:

1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök
2./ 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök

III.

Bejelentések:

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Kérem, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy a mai napirendi pontokat az előbb elmondottak
alapján tárgyaljuk meg, kézfelnyújtással szavazza meg. 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:
19/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a mai napirendi pontokat:
I.

Beszámoló:

1./ Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök
II.

Fő napirend:

1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök
2./ 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök

III.

Bejelentések:

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2014. szeptember 10.
I.

Beszámoló:

1./ Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Megkérem az előterjesztés előkészítőjét, hogy szíveskedjen röviden tájékoztatást adni.
Nagy Imréné (Társulás pénzügyi ügyintéző)
Az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1)-(2) bekezdései alapján a
Társulás elnöke, a társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig
tájékoztatja a Társulási Tanácsot. Az előterjesztés mellékletét képezi a szöveges beszámoló.
Előirányzat módosítása kétszer történt az elmúlt félévben. A következők miatt a központi
költségvetésből a bérek és járulékaira kapott bérkompenzáció támogatása, a központi
költségvetésből a szociális ágazati pótlékra kapott támogatás, a 2013.évi beszámolóval
kapcsolatos normatíva visszafizetés, a pénzmaradvány jóváhagyása. A bevételek kiadások
időarányosak. Különböző feladatokat lát el a Társulás. Az egészségügyi alapellátásnál
változás történt, mert Gyula Város 2014. február 1től már nem Társulás útján látja el a
feladatot, hanem önállóan. Ezáltal az átvett pénzeszköz az orvosi ügyeletre lecsökkent. Két
alkalommal került sor a vállalkozási szerződés módosítására. Pályázata a Társulásnak a
tanyagondnoki volt, a pályázat célja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 4

tanyagondnoki szolgálatának – Gyula I.II., Kétegyháza, Lőkösháza – fejlesztése. A fejlesztés
megvalósítása, befejezése, szakmai, pénzügyi elszámolása 2014. április 15-ével megtörtént. A
Nemzeti Agrár - szaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet az elszámolást
befogadta, írásbeli étesítés a pályázat lezárásáról még nem érkezett. Valószínűleg
szerződésmódosításra sor fog kerülni, de kérték a türelmet, várjuk, hogy megküldjék.
Kifizetetlen számlái nem voltak a se a Társulásnak, se az intézménynek. A teljesítések
időarányosak. A településekről majd az intézmény gazdaságvezetője tud részletes
tájékoztatást adni.
Strifler Györgyné (GYKSZGYI gazdasági vezető)
Tisztelt Társulási Tanács. Az államháztartási jogszabály változása miatt nem tudtunk kész
lenni a település szintű kimutatásokkal. Amint meg lesz, azonnal küldjük ki a településeknek.
Semmilyen számla tartozása nincs a településeknek június 30. napjával.
Dr. Görgényi Ernő (T.T. elnök, Gyula polgármester)
A települések számára átlátható, hogy mi a helyzet?
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Tisztelt Pénzügyi Bizottság. Az Igazgató Asszonnyal a napokban egyeztettem a kétegyházi
költségvetést illetően és ő is elmondta, hogy a könyveléssel el vannak maradva, de
folyamatosan figyelik a kollégák. Ez a könyvelési probléma minden településen jelen van,
mert ez az új átállás nagyon sok nehézséget és problémát okozott a pénzügyes kollégáknak.
Ezért ezt így most meg is értjük és el is fogadjuk. Viszont időarányosan valamilyen belső
nyilvántartást vezetnek, melyből azt látják, hogy a településeknél nincs túllépés. Takarékosan
és zavartalanul folyt a feladatellátás. Mivel tőlünk független okok okozták, hogy nem lehetett
részletesebb beszámolót én a magam részéről elfogadom.
Dr. Görgényi Ernő (T.T. elnök, Gyula polgármester)
Intézményvezető Asszony hol van? Kérem, máskor jelezze, ha nem tud részt venni.
Strifler Györgyné (GYKSZGYI gazdasági vezető)
Ő most ellenőrzésen van, mert itt van az NRSZH.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Egy kiegészítéssel szeretnék élni. Természetesen egyet értek a polgármester asszony
véleményével, de legalább ezt a belső nyilvántartást juttassák el a települések részére. Azért
már a költségvetésben a III. negyedévnél tartunk, ezért szorgalmazom, hogy minél hamarabb
kapja meg minden település. Mi is ugyan ezen nehézségekkel küzdünk a könyvelés
tekintetében. Ha csak novemberben fogunk adatokat kapni, akkor már nem lesz lehet idő arra,
hogy reagáljunk, ezért kérem ebben az intézmény segítségét. A másik kérdésem, ami már
informálisan elhangzott, hogy van e valami pozitív jel arra vonatkozóan, hogy a szociális
ágazatban működésre kap e valamilyen kiegészítést, amire pályázhatunk tudjuk, hogy már a
stabil kompenzáció belépett a rendszerbe törvény erejénél fogva.
Strifler Györgyné (GYKSZGYI gazdasági vezető)
Nem tudunk róla. A szociális foglalkoztatásra, a közösségi ellátásra, támogató szolgálat és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra is kaptunk e-mailt, hogy egy évre meghosszabbodik,
mert mindig három évre történik a szerződés megkötése, pályázat alapján. Mindegyik lejárt
volna, de ezt az információt kaptuk meg, hogy egy évre meghosszabbítják, és 2014.
szeptember végéig kell leadni a feladatmutató igénylésünket. Viszont, hogy erre mennyi pénzt

kapunk azt nem tudjuk, mert mindig következő év január végéig fog erre sor kerülni. Akkor
erről tájékoztatást fogunk adni, hogy a finanszírozási összegben mennyi összeg szerepel.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincs, akkor a
pénzügyi bizottság a „Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról” 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a jelen előterjesztés mellékletét képező, a
Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót.
Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2014. szeptember 10.

II.

Fő napirend:

1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Az előterjesztés részletes. Bizottságnak nincs hozzászólása. A szakmai előkészítő, ha
összefoglalná, azt megköszönném.
Nagy Imréné (Társulás pénzügyi ügyintéző)
A Társulás 2014. évi költségvetésének II. számú módosításával a 2014. évi költségvetés
bevételi és kiadási főösszege 913.016 EFt-ra módosult. Az II. számú módosítás elfogadása óta
eltelt időszakban az alábbi gazdasági események miatt szükséges az előirányzat módosítás:
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény:
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél foglalkoztatottak
2014.05. – 07. havi kompenzációjára (2014. május – július havi nettófinanszírozás
keretében) 6. 387 EFt egyéb központosított támogatás érkezett.
Ágazati pótlék 9.121 EFt . A központi költségvetésből a szociálisan rászoruló gyermekek
nyári étkeztetésére 3 509 EFt érkezett Gyula Város Önkormányzatához, mely összeg a feladat
ellátására átutalásra került az Intézménynek.
A Gyulavári Részönkormányzattól kapott a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény játékok és eszközök vásárlására 150 EFt-ot.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás:

A JJD481 forgalmi rendszámú gépjármű kötelező felelősség biztosítása a KÖBE biztosítónál
2013.11.21-én megszüntetésre került, az év végégig kifizetett díjból a biztosító 1 248 Ft-ot
visszatérített. Mert Gyula Város a saját flottájában kötötte meg a biztosítást.
A Társulás tulajdonát képező személygépkocsik Casco, valamint kötelező biztosítása és a
NAV felé a gépjárműadó megfizetése a Társulásnál történik, mely összegek /éves szinten
összesen 696 EFt / továbbszámlázásra kerülnek a gépkocsit használóinak. Az eredeti
költségvetésbe nem került betervezésre, ezért szükséges a bevétel és kiadás előirányzatot
megemelni.
Gyula Város Önkormányzata az orvosi ügyelet ellátását 2014. 02.01. napjától már nem
Társulási formában látja el. A 2014. január hónapi orvosi ügyelet támogatását 977 858,- Ft-ot
átutalta, mely összeg az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre.
Jogszabályváltozás miatt 2013. július 01-től a Kistérségi Társulás 2 fő megbízási szerződéses
jogviszonyú alkalmazott megbízási díjának járulék befizetési kötelezettsége 762.043,- Ft
Gyula Város Önkormányzatát terhelte, mely összeg átutalásra került. Ezen előterjesztéssel a
Társulás költségvetési bevétel-kiadás főösszegei 20.842 EFt-al emelkedik. Településenként a
változásokat a táblázatok tartalmazzák.
Dr. Görgényi Ernő (T.T. elnök, Gyula polgármester)
Szeretném megkérdezni, hogy van e lehetőség arra az intézménynél, alapvető karbantartási
feladatoknak a finanszírozására. A Temesvári úti Idősek Klubjában hívták föl a figyelmemet,
hogy a kerítés festése már hosszú ideje nem történt meg. Tehát festés vagy ehhez hasonló nem
nagy költségbe kerülő dolgok. Hiszen ez hosszútávon fontos, mert ha nem festjük a kerítést,
akkor rozsdásodni fog és utána sokkal többe fog kerülni. Van az intézménynél valami terv a
karbantartási munkálatokkal kapcsolatban?
Strifler Györgyné (GYKSZGYI gazdasági vezető)
Természetesen van rá lehetőség. Van karbantartási terv, ezt csak az borítja fel, hogy kevés a
létszám, de igyekszünk mindenhol eleget tenni.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincs, akkor a
pénzügyi bizottság „A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
21/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2014. évi III. számú költségvetési módosítást az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
BEVÉTELEK
Költségvetési támogatás előirányzat
Szociális ágazati pótlékra kapott támogatás ei. növekedés

+ 15.658 EFt
9.121 EFt

Bérek és járulékai kompenzációjára kapott támogatás ei.növekedé 6.387 EFt
Gyulavári Részönkormányzat kiegészítő támogatása ei.növekedés 150 EFt

Működési célra átvett pénzeszköz előirányzat
Nyári gyermekétkeztetésre átvett pénzeszköz ei.növekedés

+ 3 509 EFt
3. 509 EFt

BEVÉTEL EI. ÖSSZESEN NÖVEKEDÉS:
KIADÁSOK
Személyi juttatások előirányzat
Szociális ágazati pótlék miatt kiadás ei. növekedés
Bérek kompenzációja miatti kiadás ei. növekedés

+19.167 EFt

12.211 EFt
7.182 EFt
5.029 EFt

Járulék előirányzat
Szociális ágazati pótlék miatt kiadás ei. növekedés
Bérek kompenzációja miatti kiadás ei. növekedés

3.297 EFt
1.939 EFt
1.358 EFt

Dologi kiadások előirányzat
Gyulavári Részönk. –tól játékok és eszközök vás. miatti ei.növ.
Nyári gyermekétkeztetés miatt ei. növekedés

150 EFt
3.509 EFt

3 659 EFt

KIADÁS EI. NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:

19.167 EFt

2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
BEVÉTELEK
Működési bevétel
Biztosítótól kapott visszatérítés miatt bevétel növekedés
Továbbszámlázások miatti bevétel növekedés

1 EFt
696 EFt

Működésre átvett pénzeszköz
Gyula Önkormányzattól kapott támogatás bevétel növekedés

978 EFt

BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:
Dologi kiadások
Biztosítótól kapott visszatérítés miatti kiadás növekedés
Továbbszámlázások miatt kiadás növekedés
Gyula Önkormányzattó kapott támogatás miatt kiadás növekedés
Átvezetés működési célú pénzeszközre kiadás ei.csökkenés
KIADÁSOK
Működési célú pénzeszköz átadás
Gyula Város Önkormányzatának p.e.átadás ei.növekedés
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:

697 EFt

978 EFt

1. 675EFt
913 EFt
+ 1 EFt
+ 696 EFt
+ 978 EFt
- 762 EFt

762 EFt
+ 762EFt
1675 EFt

BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN II. MÓDOSÍTÁS
BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN III. MÓDOSÍTÁS

+

913 016 EFt
20 842EFt
933 858 EFt

KIADÁS ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN II. MÓDOSÍTÁS
KIADÁS ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
KIADÁS ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN III. MÓDOSÍTÁS

913 016 EFt
+ 20 842 EFt
933 858 EFt

A 2014. évi költségvetés III. módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 20 842 EFT-al, 933 858
EFt-ra módosul.
Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2014. szeptember 10.

2./ 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
A szakmai előkészítő, kérem, foglalja össze.
Nagy Imréné (Társulás pénzügyi ügyintéző)
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság felülvizsgálta a Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi
önkormányzatok támogatási fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi
elszámolásának szabályszerűségét. A Társulás központi költségvetésből származó támogatásainak
elszámolásáért Gyula Város Önkormányzat, mint kijelölt Önkormányzat felelős. A felülvizsgálat
során az Igazgatóság a Társulás által az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tárt
fel – a mellékelt adatlap részletezése szerint -, / - 434.740,- Ft visszafizetési kötelezettséget/,
ezért az Áht. 60.§ (6) bekezdése értelmében, továbbá az Ávr. 112.§ (5) bekezdése alapján a
kézhezvételtől számított 30 napos határidő kitűzésével felhívta a kijelölt Önkormányzatot az
elszámolás módosítására. A kijelölt Önkormányzat az Igazgatóság által megállapított
mutatókat, illetve az elszámolható támogatás/hozzájárulás összegeit részben / – 2.800,- Ft
visszafizetési kötelezettséggel/ fogadta el. A 400078/1/2014 ügyiratszámú Önrevíziós
adatlapot kitöltötte, az általa elismert adatok indokoltságát részletesen kimutatta,
dokumentumokkal alátámasztva az Igazgatóságnak határidőre megküldte. Az Igazgatóság a
400078/3/2014 iktatószámú Záradékában a Társulás 2012. évi elszámolását a kijelölt
Önkormányzat által tett önrevízió adatainak megfelelően elfogadta. A kijelölt Önkormányzat
2014. augusztus 07-én, az általa visszafizetendő támogatást 2.800,-Ft–ot, és annak
késedelmi kamatát 518,-Ft-ot a Magyar Államkincstár számlájára átutalta.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése?
Amennyiben nincs, akkor a pénzügyi bizottság a „2012. évi normatíva elszámolás

felülvizsgálata” 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy járuljon hozzá, hogy a kijelölt Önkormányzat által a
Magyar Államkincstárnak átutalt, a Társulás 2012. évi központi költségvetésből származó
támogatásokkal való elszámolás felülvizsgálata során megállapított 2.800,- Ft és annak
késedelmi kamatát 518,- Ft-ot Gyula Város Önkormányzatának megtérítse.
Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök
Határidő: 2014. szeptember 10.

III.

Bejelentések:

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Van-e bejelenteni valója valakinek? Amennyiben nincs a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
nyílt ülését bezárom. Köszönöm a mai munkát.

Gyula, 2014. szeptember 10.

Szűcsné Gergely Györgyi
P.B elnök

