JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. november. 22-én 08.00 órakor
kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Dr. Görgényi Ernő – a Társulás elnöke, Gyula Város polgármestere, Kalcsó Istvánné – a
Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza
polgármester, Pluhár László – Elek polgármester,
Meghívottként megjelentek:
Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int. gazdasági vezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet –
GYKESZGYI igazgató, Dr. Legeza László – Kistérségi Iroda jogi képviselő, Hajdúné Hergyán
Anna – Kistérségi Iroda, Daróczi László – Közbeszerzési tanácsadó, Szakmándi Lászlóné –
Kétegyháza PMH, Fazekas Ilona – m.b. Kistérségi Irodavezető, Várhelyi Zoltán – Törökzugi
bölcsőde pénzügyi menedzsere
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester)
Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fő
szavazatra jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv
hitelesítőnek Pluhár László Elek Város polgármesterét 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
127/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Pluhár László
Elek Város polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Pluhár László polgármester
Határidő: 2010. november. 22.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ismertetném a mai napirendi pontokat.
I.

Napirendek:
1. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső tagjának megválasztása
2. 123/2010 (X.19) számú T.T. határozat módosítása a Bíráló Bizottsági tagok
tekintetében
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3. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére

közétkeztetés biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok
elbírálása
4. „Korszerűsítés, bővítés és új családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség
„Csemeteház” bölcsődéjében című pályázattal kapcsolatos további finanszírozás
megtárgyalása
II.

Bejelentések:

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendekhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki
elfogadja a mai napirendi pontokat, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
128/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a
mai Társulási Tanács ülés napirendi pontjait:
I.

Napirendek:
1. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső tagjának megválasztása
2. 123/2010 (X.19) számú T.T. határozat módosítása a Bíráló Bizottsági tagok
tekintetében
3. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére
közétkeztetés biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok
elbírálása
4. „Korszerűsítés, bővítés és új családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség
„Csemeteház” bölcsődéjében” című pályázattal kapcsolatos további finanszírozás
megtárgyalása

II.

Bejelentések:

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010.november. 22.
I.

Napirendek:
1.

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső tagjának megválasztása

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Kovács Valériát megválasztottuk a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külsős tagjának, aki
november. 04.-én küldött levelében jelzi, hogy nem kíván részt venni a Bizottság munkájában.
Ezért szükségessé vált helyette más megválasztása, így Szakmándi Lászlónét javasoljuk, hogy
külsős tagként vegyen részt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság munkájában. Van-e valakinek
kérdése, észrevétele, más javaslata ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
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Aki elfogadja, hogy módosítja a 120/2010 (X.19) számú határozatot azzal, hogy a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság külső tagjának megválasztja Szakmándi Lászlónét 2010. november. 22.
napjától, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
129/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
módosítja a 120/2010 (X.19) számú határozatát azzal, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
külső tagjának megválasztja Szakmándi Lászlónét 2010. november. 22. napjától.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. november. 22.
2.

123/2010 (X.19) számú T.T. határozat módosítása a Bíráló Bizottsági tagok
tekintetében

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Dr. Nagy Adrienn helyett Dr. Legeza László a Társulás új ügyvédje, ezért javasoljuk, hogy a
közétkeztetés közbeszerzésére felállított Bíráló Bizottságban Dr. Legeza László szerepeljen
tagként. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 123/2010 (X.19) számú határozatot módosítja azzal,
hogy az étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat Bíráló
Bizottságába Szilágyiné Tóth Erzsébet, Strifler Györgyné, Dr. Legeza László, Daróczi László,
Kistérségi Irodavezető tagokat megválasztja, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
130/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 123/2010 (X.19) számú
határozatát módosítja azzal, hogy az étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására kiírt
közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottságába az alábbi tagokat megválasztja:
- Szilágyiné Tóth Erzsébet
- Strifler Györgyné
- Dr. Legeza László
- Daróczi László
- Kistérségi Irodavezető
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. november. 22.
3.

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye részére
közétkeztetés biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok
elbírálása

3

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Átadnám a szót Daróczi László Közbeszerzési tanácsadónak, hogy ismertesse a közbeszerzési
eljárást.
Daróczi László (Közbeszerzési tanácsadó)
Ismertette az előterjesztésben is leírtakat. A Közbeszerzési Törvény kötelezővé teszi 2010.
szeptember. 15-ét követően, ha az árban olyan jellegű eltérés van, amit a törvény 15%-ban
határoz meg, akkor rá kell kérdezni a kirívóan alacsony ár esetében, hogy mi ennek az oka. Az
indokolás megérkezett, a SODEXO részéről, amit Önöknek is kiosztottunk. A Bíráló Bizottság
ezt megvizsgálta, és megállapítható, hogy a környéken kialakult árakhoz képest 30%-ot
meghaladó volt az árdifferencia. A Bíráló Bizottság ezek ismeretében a Bírálati lapokat,
valamint a Szakvéleményt elkészítette, és öt egyhangú igennel azt a döntést hozta, hogy a
kirívóan alacsony ár vonatkozásában javasoljuk a SODEXO Magyarország Kft ajánlatát
érvénytelennek tekinteni. A fennmaradó két ajánlat között már a matematika szabályai szerinti
javaslat született. Így a Bíráló Bizottság javaslata, hogy az eljárás nyertese a Gyula Konyha Kft
legyen. Eredményhirdetés időpontja a mai nap 10. 00 óra.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy eredményesnek tekinti a Gyulai Kistérség Egységes Szociális
és Gyermekjóléti Intézménye részére közétkeztetés biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárást,
nyertesnek a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, a Gyulakonyha Nonprofit Kft-t nyilvánítja,
valamint felhatalmazza a Társulás elnökét és intézményének igazgatóját, hogy a nyertes
pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye, kézfelnyújtással szavazza
meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
131/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
eredményesnek tekinti a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
részére közétkeztetés biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárást, nyertesnek a Bíráló Bizottság
javaslatát elfogadva, a Gyulakonyha Nonprofit Kft-t nyilvánítja.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és intézményének igazgatóját, hogy a
nyertes pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2010. december. 13.
4.

„Korszerűsítés, bővítés és új családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai
Kistérség „Csemeteház” bölcsődéjében” című pályázattal kapcsolatos további
finanszírozás megtárgyalása
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Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Amikor átvettem a Kistérségi elnöki tisztséget, valamint volt egy átadás, átvételi eljárás
Lebenszky Attila és Fazekas Ilona között, akkor azt tapasztaltuk, hogy a bölcsőde alszámlán 53
millió Ft volt és csak a Bólem Kft-nek volt 56 milliós számlája, de ezen kívül is vannak
számlák. Az átadáskor azt nyilatkozta Lebenszky Attila, hogy 60 nap a fizetési határidő, ezzel
szemben 30 napos volt a fizetési határidő, a számla október 31.-én járt le. Nekem nincs jogom
ahhoz, hogy átcsoportosítsam a forrásokat, ezért társulási döntést kell hozni, hogy az 53 millió
Ft feletti forrást honnan teremtsük elő. Az Iroda és az Intézmény pénzügyi helyzetét
megvizsgálva plusz, forrás nem áll rendelkezésre.
Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
A bölcsőde számlán 53 millió Ft helyett már csak 51. 858. 765.- Ft van, mivel ebből lettek
kifizetve a pályázaton belüli bérek és járulékok. A VÁTI-val egyeztetve, a számlákat 2010-ben
ki kell fizetni, ahhoz, hogy a pályázatot le tudjuk zárni. Egyeztetve a Békéscsabai OTP-vel
kaptunk egy ajánlatot, a támogatási szerződést megelőlegező hitel felvétele tekintetében.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A projekthez kapcsolódóan még lesz bevételünk Áfa kompenzáció címén, 5. 666. 000.- Ft
összegben, ami jövőre fog megérkezni. Továbbá Eu Önerő Alap pályázaton nyert a Kistérség
közel 6 millió Ft-ot, ami szintén jövőre fog megérkezni. A számlákat viszont még az idén ki
kellene fizetni. A Bólem Kft-től már kaptam is egy levelet, melyben a kifizetés felöl
érdeklődtek, és már késedelmi kamat igényt is kilátásba helyeztek. Nyilván érthető az Ő
helyzetük is, a munkát elvégezték, a számlát benyújtották.
Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
Szeretném kérni, hogy bontsuk két részre a kifizetési kérdést. Az egyik esetében, ami pótmunka
nélküli, hiányzik a teljes kifizetéshez az Áfa kompenzáció összege. A pótmunka esetében a
VÁTI-val írásban közölve lett a pótmunka elvégzése, alátámasztva az Építési Naplóval és
költségvetési módosítással, valamint azzal, hogy a Közbeszerzési törvényben foglaltakat
maradéktalanul teljesítjük. Ez nem történt meg.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Pótmunka címén ezt az összeget biztosan nem fizethetjük ki a Bólem Kft-nek, mert egy komoly
büntetésre számíthatunk. Ezt közbeszereztetnünk kellett volna, ami elmaradt, viszont már kész
van minden. A Bólem Kft-el valami kompromisszumos megoldást kell találni, mert ennek a
projektnek a kapcsán, pótmunka jogcímen ez nem fizethető ki. Ebben kérem, Pluhár László
polgármester úr a segítségedet.
Pluhár László (Elek polgármester)
Felkértük a GRESS.-ING Kft-t, aki húzta az időt és nagy összeget kért az ismételt
közbeszerzésért. Dr. Perjési Klára polgármester kérésére megkifogásoltuk az összeget,
leveleztünk, de az időből kiszaladtunk, a másik oldal pedig sürgetett, hogy a munkát el kell
végezni, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni, hisz akkor még úgy látszott, hogy a kint lévő
pénzek be fognak jönni, és nem kell átcsúsztatva ilyen megoldást találni. A többletek, részben
az üzemeltető kérésére, részben a tervekből adódtak, egy külön megállapodás esetében van
megoldás arra, hogy ezeknek a munkáknak az ellenértéke kifizethető legyen. Egy többfordulós
megbeszélés történt ez ügyben, felkértük a műszaki ellenőrt a KÖVITE-t, hogy beszéljék meg,
mert első körben ez lényegesen nagyobb összeg volt. Az egyeztetések után maradt a 7 millió Ft
körüli összeg, amire azt mondtuk, hogy 5. 944. 000.- Ft összeg az Eu Önerő Alap pályázatból
finanszírozható, aminek meg kell érkeznie, csak addig áthidalni kell valamilyen módon, és a
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különbözet 2 millió Ft, amit Gyula Városa utalt át Képviselő –testületi döntés értelmében.
Legutóbb Kovács Valéria és Lebenszky Attila arról tájékoztatott, hogy ez a pénz, rendelkezésre
áll a Társulásnál, hogy a Bólem Kft 56 millió Ft körüli összege meg van. A háttérben
levelezgetések folynak, a Kovács Valéria azt mondja meg volt, az Intézmény került
túlfinanszírozásra, és oda lett átcsoportosítva pénz, ami miatt most nincs meg. Ha tudom, hogy
ilyen mélységben beszélünk erről a kérdésről a Kovács Valériát behoztam volna magammal.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Az Intézménynek az egyszámláról lett utalva.
Pluhár László (Elek polgármester)
A letéti számlán lévő pénz nem úgy volt lekötve, hogy meg volt határozva az minek a pénze. A
pénzek megérkeztek, amire nem volt szükség az Intézmény, finanszírozáshoz, vagy a
Társulásnak nem volt rá szüksége, az teljes egészében át lett téve a letéti számlára, hogy
kamatozzon. Azt meghatározni, hogy a letéti számla csak egy bizonyos pénz, technikailag nem
feltétlenül fedi a valóságot, mert amikor megérkezett a pénz egy tömegben kezelte a szakma.
Mindig annyit hagyott a folyószámlán, ami kifizetés ezt megigényelte. Nyilván ezt a két embert
elő kellene venni, ha azt nyilatkozták, hogy ez az összeg, rendelkezésre fog áll, most miért nem
áll rendelkezésre.
Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
A lekötött összeg, rendelkezésre áll, ha még ehhez hozzáadjuk a bölcsőde számlán
rendelkezésre álló összeget, akkor az Áfa kompenzáció a hiányzó különbözet.
Pluhár László (Elek polgármester)
Gyakorlatilag a pénzünknél vagyunk, az Áfa kompenzáció az ami nem érkezett be, és azt kell
megfinanszírozni, nem pedig azt, hogy hiány keletkezett magában az elszámolásban.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A mai napig nem tudták kideríteni, hogy a lekötés honnan származik.
Pluhár László (Elek polgármester)
A pénzek keveredtek, nincs külön téve, hogy ez a forint az a forint.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Én azt a felelősséget nem kívánom felvállalni, hogy a lekötött pénzt saját döntéssel átutalom az
alszámlára, ezért kérek ehhez egy Társulási felhatalmazást, hogy a lekötött pénzt a bölcsőde
projekt finanszírozására használjuk fel.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Beszéltünk az elmúlt egyeztetésen arról, hogy megpróbáljuk nyomon követni, hogy a saját erő
hogyan, mikor, milyen mértékben érkezett meg ehhez a projekthez a szociális intézménytől.
Mit tudunk erről?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
A saját erő egy részét valóban az Intézmény finanszírozta, két év pénzmaradványából, a 2007es és a 2009-as évekből. Az Intézményhez a pénzmaradvány nem érkezett meg, így nem is
gazdálkodott ezekkel a pénzmaradványokkal, hiszen erről döntés született, hogy a bölcsőde
önerejét fogja képezni. Ez az összeg 14. 900. 000.- Ft és 6. 600. 000.- Ft volt. Szeretnék
megnyugtatni mindenkit, hogy az intézmény nincs túlfinanszírozásban. A kollegáimmal
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elvégeztük az ez évben történő kiadások és bevételek egyeztetését, és ennek alapján bérre 90
millió Ft-ot, és dologira 17. 316. 000.- Ft-ot kaphatunk még, illetve ennyire számítunk, így az
Intézmény év végéig működőképes lesz. Így az intézmény túlfinanszírozásban nincs, esetleg
akkor, ha aprólékosan vesszük, hogy ez a dologi, ez a személyi, hisz nagyon jól tudjuk, hogy a
költségvetés nem ebből áll. A költségvetésnek van egy előirányzata, mint ahogyan a 706
milliós támogatási előirányzat, és ebbe teljes mértékben bele férünk. Semmilyen túlköltekezés
nem volt.
Pluhár László (Elek polgármester)
Engem különösen nem kell megnyugtatni ebben az ügyben, mert nem az én véleményem volt,
én mások véleményét tolmácsoltam. A másik, hogy valóban rendelkezésre áll, hiszen a jelzett
időszak megtakarítása, ami a másik három településnek kifizetésre került, erről is volt Tanácsi
döntés. A letéti számlára kerültek azok az összegek, hogy ne keveredjenek össze a folyó
kifizetésekkel. Nem volt része az Intézmény költségvetésének, hisz onnan, mint maradvány
érték, a felhasználásáról, határozott a Társulási Tanács. Dr. Perjési Klára nyilatkozott, hogy
legyen az összeg félretéve és abból legyen a bölcsőde önerejének a finanszírozása. Közben volt
Áfa változás, volt közbeszerzés, amiről kiderült, hogy a rendelkezésre álló forrás nem biztosítja
a beruházást, és ekkor kellet Gyula Városhoz fordulni, hogy a különbözetet vállalja-e. A VÁTI,
a pályázatíró jelezte, hogy a különbözetet nem finanszírozza, függetlenül attól, hogy ott a
számszaki tévedés egyértelműen be lett mutatva a pályázat benyújtását követően, ahogy ezek a
problémák kiderültek.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Az önerő a teljes összeget lefedte?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ami tőlünk kellett, hogy menjen, azt igen.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Pluhár polgármester úr azt mondtad, hogy ami a letéti számlán van, elképzelhető, hogy ami
ebből volt, abból maradt nekünk?
Pluhár László (Elek polgármester)
A letéti számlára került minden olyan összeg, ami nem került felhasználásra, hogy kamatozzon.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Elképzelhető, így, hogy az a pénz, ami a letéti számlán maradt az valóban a bölcsődéhez
tartozó összeg?
Pluhár László (Elek polgármester)
Igen.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Ezt akartam levezetni, hogy így tisztábban lássuk, így egyetértek azzal, hogy utaljuk át.
Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
A megtakarítás összege a kolleganőm által adott kimutatás alapján 5. 959. 387.- Ft. Az
alszámlán lévő összeg most 51. 858. 765.- Ft.
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Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Mennyi a benyújtott számlák alapján a kötelezettségünk? Arról kellene döntenünk, hogy ezt a
megtakarítást a projekt számlák kifizetésére fordítjuk, és ami így fennmaradt különbözet, akkor
azt finanszírozzuk hitelből. Ha megérkezik a várt Önerő alap és az Áfa kompenzáció, abból
pedig visszafizetjük.
Pluhár László (Elek polgármester)
Az itt keletkezett különbözet, a végszámla és rendelkezésre álló összeg különbözete, és az Áfa
kompenzáció összege, ami valamikor majd megérkezik elegendő-e?
Várhelyi Zoltán (Törökzugi bölcsőde pénzügyi menedzsere)
Pótmunka nélkül 63. 110. 106.- Ft még a kifizetendő költség, a tervezett Áfa kompenzáció
összege 5.600. 000.- Ft.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Így a különbözetet fedezi az Áfa kompenzáció, aminek a visszatérítésére mikor van lehetőség?
Várhelyi Zoltán (Törökzugi bölcsőde pénzügyi menedzsere)
Mindenképp jövő évben fog megérkezni. Még egy szerződésmódosítást kell a VÁTI felé
kezdeményezni, ennek a kifizethetősége miatt. Amit tudunk, mindent ki kell fizetni, egy számla
kivételével, hogy ne legyen lezárva az összes kifizetési kérelmünk. Mielőtt erre az egy
számlára vonatkozó fizetési kérelmet benyújtanánk, akkor ezt megelőzően kell benyújtanunk
egy szerződésmódosítási kérelmet a VÁTI felé. A várt összegek, tehát az Eu Önerő Alap és az
Áfa kompenzáció összege, a keletkező kamatokra is fedezetet fog biztosítani.
Pluhár László (Elek polgármester)
Ha döntünk a banki hitel felvételéről, a pótmunkánál, ugyanolyan szituációba keveredünk, mint
itt. Mert megint olyan összeget állítottunk be, ami csak részben van meg, azt az Eu Önerő
Alapból tudjuk részben finanszírozni, másrészt Gyula Városa utalt át 2 millió Ft-ot. Ha
eldöntjük, hogy a pótmunka kifizetésre kerüljön vagy sem, és ha az a döntés, hogy igen, akkor
az Eu Önerő Alap megérkezésig a különbözetet fel kell venni. A végelszámolást követően az
Áfa kompenzációval nagyjából egy időben érkezik meg az Eu Önerő Alap, és akkor fogja
egyenesbe hozni teljes egészében a mi költségvetésünket.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Teljesen elkülöníteném a pótmunkát a hitelfelvétellel kapcsolatban is. Természetesen meg kell
egyezni, ki kell fizetni, ha már ez a csökkentett összeg van, de találjuk meg a módját a
megállapodásban más formának, hogy sehol a dokumentumokban ne szerepeljen együtt ez a
két dolog. Ha ennek nem lesz negatív hatása a pályázati elszámoláskor, akkor nem bánom
szerepeljen a banknál együtt.
Pluhár László (Elek polgármester)
A banknál csak az összeg van megjelölve, hogy mennyi pénzt kívánunk felvenni. Egy
szerződésből, hogy kettőt csináljunk, túl sok értelmét nem látom, hisz ha a Tanács elfogadja a
bankot, velük kell megállapodni. Az hogy belsőleg a pénz elköltése hogy történik, az Tanácsi
határozat.
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Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
A pótmunkát a VÁTI-nál elképzelhető, hogy vissza lehetne mondani, de ha már el lett küldve
az Építési Napló, a költségvetés módosítás, akkor milyen formában lehet visszamondani úgy,
hogy ne történjen büntetés.
Várhelyi Zoltán (Törökzugi bölcsőde pénzügyi menedzsere)
Ami a műszaki tervből nem olvasható ki, vagy műszakilag szükséges, azt gyakorlatilag el kell
végezni. A hitelszerződésnek része lesz a BM önerő és az Áfa kompenzációs támogatási
határozat, hogy miből fizetjük vissza.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Az OTP ajánlata elfogadható pénzügyi szempontból?
Szakmándi Lászlóné (Pénzügyi külső tag, Kétegyháza PMH)
Megvizsgálták a Kistérséghez tartozó Önkormányzatokat és a legjobb kondíció a gesztor
Önkormányzat Gyuláé volt, így ugyanazzal a feltétellel, folyószámla hitelkeret kondíciót
kaptuk mi is.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozatait ismerve, ha nincs több észrevétel, kérdés,
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a letéti számlán lévő összeg kerüljön átvezetésre a Törökzugi
bölcsőde alszámlájára, amiből a benyújtott számlák kifizetése történjen meg, kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
132/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a letéti
számlán lévő összege kerüljön átvezetésre a Törökzugi bölcsőde alszámlájára, amiből a
benyújtott számlák kifizetése történjen meg.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. december. 01.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Szavazzunk a hitel felvételéről. Jegyzőasszonnyal konzultálva akkor tehetünk
kötelezettségvállaló nyilatkozatot, ha utólag a Képviselő testületek jóváhagyják, tehát akkor lép
hatályba. Aki elfogadja, hogy, az OTP Bank Nyrt-től 12. 000. 000- Ft összegű éven belüli
támogatás megelőlegező hitelt igényel. Az igényelt hitelt 2010. december. 01-től 2011.
december 01-ig kéri rendelkezésre tartani. A hitelkeret végső lejárata: 2011. december 01. A
Társulási Tanácsot alkotó polgármesterek a folyósított hitel fedezetéül a Társulást alkotó, –
általuk képviselt – települési önkormányzatok nevében készfizető kezességet vállalnak, az
1991. évi XX. tv. 139.§.(1) bekezdés d) pontjában rögzített feladat és hatáskörükben eljárva. A
hitel fedezete továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft támogató szervtől DAOP-4.1.3/C-2f2009-0006 azonosító számú támogatási szerződés alapján elnyert 5. 600. 000.- Ft összegű
támogatás, valamint a Belügyminisztérium támogató szervtől BMÖNAL-117-109098-04
azonosító számú támogatási szerződés alapján elnyert 5. 944. 000.-Ft összegű támogatás OTP
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Bank Nyrt-re történő engedményezése és a Társulás költségvetési elszámolási számlájának
mindenkori követel egyenlege. A kezességvállaló nyilatkozat az érintett települések Képviselőtestületeinek jóváhagyásával válik hatályossá, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
133/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az OTP
Bank Nyrt-től 12. 000. 000- Ft összegű éven belüli támogatás megelőlegező hitelt igényel. Az
igényelt hitelt 2010. december. 01-től 2011. december 01-ig kéri rendelkezésre tartani. A
hitelkeret végső lejárata: 2011. december 01. A Társulási Tanácsot alkotó polgármesterek a
folyósított hitel fedezetéül a Társulást alkotó, – általuk képviselt – települési önkormányzatok
nevében készfizető kezességet vállalnak, az 1991. évi XX. tv. 139.§.(1) bekezdés d) pontjában
rögzített feladat és hatáskörükben eljárva. A hitel fedezete továbbá a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Kft támogató szervtől DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0006 azonosító számú támogatási
szerződés alapján elnyert 5. 600. 000.- Ft összegű támogatás, valamint a Belügyminisztérium
támogató szervtől BMÖNAL-117-109098-04 azonosító számú támogatási szerződés alapján
elnyert 5. 944. 000.-Ft összegű támogatás OTP Bank Nyrt-re történő engedményezése és a
Társulás költségvetési elszámolási számlájának mindenkori követel egyenlege. A
kezességvállaló nyilatkozat az érintett települések Képviselő-testületeinek jóváhagyásával válik
hatályossá.
Felelős: Társulási Tanács
Határidő: 2010. december. 01.,2011. december. 01.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Aki elfogadja, hogy a felvett hitelből a Törökzugi bölcsőde beruházással kapcsolatos
fennmaradó 5. 291. 954.- Ft különbözet kerüljön kifizetésre, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
134/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a felvett
hitelből a Törökzugi bölcsőde beruházással kapcsolatos fennmaradó 5. 291. 954.- Ft különbözet
kerüljön kifizetésre.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2010. december. 31.
Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
A Társulási Tanácsnak határozatot kell hoznia a pótmunka visszamondásáról is, valamint a
111/2010 (IX.14) számú határozatát kell hatályon kívül helyezni.
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Várhelyi Zoltán (Törökzugi bölcsőde pénzügyi menedzsere)
Egy-egy nyilatkozatot, még valószínű, hogy be fognak kérni a Kistérség, illetve a Bólem Kft
részéről, hogy lezártnak tekintik az elszámolást.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Aki elfogadja, hogy a „Korszerűsítés, bővítés és új családbarát szolgáltatások bevezetése a
Gyulai Kistérség „Csemeteház” bölcsődéjében” című pályázattal kapcsolatosan a kivitelező
részére pótmunka jogcímen kifizetésre nem kerül sor, a korábban beadott szerződésmódosítás
kérelmünket a VÁTI felé visszamondjuk. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetét, hogy
ezen ügyben a VÁTI felé eljárjon, kérem, jelezze. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
135/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
„Korszerűsítés, bővítés és új családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség
„Csemeteház” bölcsődéjében” című pályázattal kapcsolatosan a kivitelező részére pótmunka
jogcímen kifizetésre nem kerül sor, a korábban beadott szerződésmódosítás kérelmünket a
VÁTI felé visszamondjuk. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezetét, hogy ezen ügyben a
VÁTI felé eljárjon.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Kistérségi Irodavezető
Határidő: 2010. december. 01.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Aki elfogadja, hogy a 111/2010 (IX.14) számú határozatot hatályon kívül helyezi,
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
136/2010.(XI.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy hatályon
kívül helyezi a 111/ 2010 (IX.14) számú határozatát.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2010. november. 22.
Bejelentések:
1. „Egyenlő esélyek – férőhelybővítés és családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai
Kistérség Tipegő – Topogók Bölcsődéjében”
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Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
2010. 11. 02.án sor került az „Egyenlő esélyek – férőhelybővítés és családbarát szolgáltatások
bevezetése a Gyulai Kistérség Tipegő – Topogók Bölcsődéjében” című projekttel kapcsolatos
előleg a 27. 998. 740.- Ft visszafizetésére, így a VÁTI kéri, hogy a 608. 076.- Ft ügyleti
kamatot szíveskedjünk visszafizetni.
2. Kistérségi Irodavezető Pályázat
Fazekas Ilona (m.b. Irodavezető)
Kistérségi Iroda munkaszervezet – vezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatra, melynek a
benyújtási határideje 2010. november. 20.-a volt, 2 darab pályázat érkezett be.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést a
mai Társulási Tanács rendkívüli ülését bezárom.

Gyula, 2010. november. 22.

---------------------------------Dr. Görgényi Ernő
elnök

-----------------------------Pluhár László
jkv. hitelesítő

-----------------------------------Fazekas Ilona
jkv.vezető
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