JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. február 19-én
10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Pluhár László – Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Dr.Tarr Lajos - Lőkösháza
polgármestere, Szabó Árpád – Gyula alpolgármestere, Kalcsó Istvánné Kétegyháza
polgármestere
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Czene Ildikó – gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn
– Kistérségi Iroda, Kovács Valéria – pénzügyi tanácsadó, Kóra János – szociális referens,
Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI intézmény igazgatója, Stifler Györgyné intézmény
gazdasági vezetője
Pluhár László (elnök)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőnek
Szabó Árpád Gyula alpolgármesterét javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
14/2010.(II.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szabó Árpád
Gyula alpolgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Pluhár László elnök
Szabó Árpád Gyula alpolgármesterét
Határidő: 2010. február 19.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Javaslom, hogy a mai ülés napirendi pontja a 2008-2009-es év pénzmaradvány, annak
felhasználása. Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi
ponthoz?
Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármestere
Javaslom, hogy a múltkori zárt ülésen elhangzottakra a bejelentések között térjünk ki, a
jegyzőkönyv hitelesítés, s az aggályok megbeszélése érdekében.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Van-e valakinek további kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz?
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Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzuk meg, hogy az első napirendi
pontként megvitatjuk a pénzmaradványról szóló beszámolót, s zárt ülésen a bejelentésként a
múltkori zárt ülésen megvitatottakkal kapcsolatos aggályokat beszéljük át, s a jegyzőkönyv
hitelesítést. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
15/2010.(II.19.). sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés
napirendi pontját.
I.

Fő napirend:

A Gyulai és Környéke Többcélú Kistérségi
pénzmaradványának felhasználásáról készült beszámoló
1.

Társulás

2008-2009

évi

Társulás

2008-2009

évi

Zárt ülés - Bejelentés

I.

Fő napirend:

A Gyulai és Környéke Többcélú Kistérségi
pénzmaradványának felhasználásáról készült beszámoló
1.

Lebenszky Attila (irodavezető)
Ezen vizsgálatot azért folytattuk le, mert tavaly év eleje óta terjeng a városban, hogy a
pénzmaradványok nem megfelelően kerültek megállapításra, nincs meg a Törökzugi
bölcsödéhez szükséges önerő.
Kovács Valéria – pénzügyi tanácsadó
Ismertette számszakilag a 2008-as és 2009-es év pénzügyi adatait, mely eredményekre az
intézménnyel együttesen lefolytatott vizsgálat eredményeként kaptak. A vizsgálat
megállapította, hogy mind a bölcsődei önerő, mind az el nem végzett szociális feladat miatti
visszafizetési kötelezettségéhez, a szociális feladatok elvégzéséhez a pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll.
Pluhár László (elnök)
Tehát megállapítható, hogy a feladatok elvégzéséhez, a visszafizetési kötelezettséghez, illetve
a pályázati önerő a folyószámlánkon rendelkezésre áll.
Kalcsó Istvánné –Kétegyháza polgármestere
Magam részéről mindig is azt gondoltam, hogy ezek rendben vannak, örülök ennek a
felülvizsgálatnak, mely ezt megerősítette.
Pluhár László (elnök)
Ahogy már az irodavezető úr is mondta, a mende-mondák miatt folytattuk le a héten ezt a
vizsgálatot, tisztán szerettünk volna látni. Korábban voltak könyvelési hiányosságok,
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pénzügyes csere is történt. Megnyugtató, hogy most már minden rendeződött. Politikai
csatározások kereszttüzébe kerültünk, s azt elfelejtik, hogy a kistérség a településekért
dolgozik, hiszen jelentős többlet normatíva hívható le. Hangsúlyozni szeretném, hogy
többletigényünk Gyula városa felé a bölcsőde kapcsán nem az önerő hiánya miatt került sor,
hanem a tervezői hiba miatt.
Szabó Árpád Gyula alpolgármestere
Én személy szerint örülök ennek a vizsgálatnak s különösen annak, hogy pozitív, teljesen
megnyugtató eredmény jött ki. Aki megjegyzést tesz a kistérségre, az nem gondol abba bele,
hogy nemcsak az itt dolgozókra teszi, hanem a ténylegesen döntéshozókat, azaz minket is
minősít. Amikor Gyula városa csatlakozott a szociális intézményével a kistérséghez, az
jelentős többlet megtakarítást is eredményezett a városnak , hiszen a csatlakozás előtt évente
90 millió forintba került ezen terület fenntartása. Jelenleg csak 6 millió forintot ad a város
politikai kompromisszum alapján, más célból. Úgy gondolom remekül, működik ez a
rendszer.
Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármestere
Egyetértek én is Szabó Árpáddal. Tudom a kedélyek megnyugtatása végett került erre sor. De
ha jól tudom csúsztak a beszámolók, erre kérnék választ.
Pluhár László (elnök)
Nem értem a kérdést, gondolom ez szakmai. Én csak a költségvetésről, a MÁK felé történő
jelentések elküldéséről tudnék nyilatkozni.
Czene Ildikó – gazdasági vezető
2008-as és 2009-es évről tudok nyilatkozni, a korábbi években nem voltam itt. A függő
bevétel- kiadással volt gond., probléma 2008 évben. Átnéztük az intézménnyel közösen
tételesen. Csak tényszámokkal tudtunk dolgozni. A 2008-as évbe a 2007-es év csak annyiban
játszott be, hogy a 2007.évi zárszámmal kellett indítani. Most nyugodtan kijelenthetem, hogy
a 2009-es év függő tétele is rendben van. Megjegyzem, hogy az Irodának nincs más forrása,
csak állami normatíva, mellyel tényleges elszámolási kötelezettség áll fenn.
Szilágyiné Tóth Erzsébet – intézmény igazgatója
Megköszönöm ezt a munkát, s azt, hogy most már napi kapcsolat alakult ki az iroda és az
intézmény között. Ezen vizsgálat eredménye számunkra is megnyugtató.
Kovács Valéria – pénzügyi tanácsadó
Én sem régóta működök közre itt tanácsadóként, de megerősíteni tudom, hogy a korábbi
hibák, hiányosságok, mind a kommunikáció hiányára vezethetők vissza. Mely már
megoldódott.
Kalcsó Istvánné –Kétegyháza polgármestere
Tudtuk, hogy vannak gondok, hiszen a gazdasági vezető is lecserélésre került, de én
kijelenthetem, hogy a szociális intézményünk vezetője és az intézmény között nagyon jó az
együttműködés, minden segítséget megadnak.
Pluhár László (elnök)
Én is csak megerősíthetem ezen pozitív, jó együttműködést. Az intézmény jó működését
támasztja alá az is, hogy a visszafizetendő normatíva összegét az intézmény nem költötte el,
meg van a számlán. Van-e valakinek további észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra teszem
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fel, hogy Társulási Tanács elfogadja-e, a munkaszervezet által a 2008-as és 2009-es év
pénzmaradvány vonatkozásában ismertetett beszámolóját, kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
4igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
16/2010.(II.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja a munkaszervezete által a 2008-as és 2009-es év pénzmaradvány vonatkozásában
ismertetett beszámolóját,
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2010. február 19.
Pluhár László (elnök)
A Tanács zárt ülésen folytatja tovább munkáját.
Gyula, 2010. február 29.

--------------------------------------Pluhár László
elnök

-------------------------------------------Szabó Árpád
jkv.hitelesítő

------------------------------------------------Germán Jánosné
jkv. vezető
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