
1 
 

PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: 

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2012. augusztus 16-án 7.30 

órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Pluhár László – P.B. tag, Elek polgármester, Szakmándi Lászlóné – Kétegyháza PMH, külső 

tag  

    

Meghívottként megjelentek: 

Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnök, Gyula polgármester Kalcsó Istvánné – Társulás alelnök, 

Kétegyháza polgármester, Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth 

Erzsébet – GYKESZGYI Igazgató,  

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Elnök asszony meghatalmazott, hogy távollétében 

vezessem le a Bizottság ülését. Megállapítom, hogy 2 fő szavazati joggal rendelkező tag 

jelenlétével a Bizottság határozatképes. A napirend tekintetében van-e valakinek más 

indítványa? Amennyiben nincs, kérem, hogy a mai napirendi pontot kézfelnyújtással szavazzuk 

meg. Tartózkodik? Ellene?  

 

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

Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

51/2012. (VIII.16.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

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

a mai napirendi pontot: 

 

I. Fő napirend: 

1./ Pályázat benyújtása a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: alföldi tanyák, valamint 

tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 

támogatására 

 

II. Bejelentések:  

 

Felelős: Pluhár László P.B. tag 

Határidő: 2012. augusztus 16. 
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I. Fő napirend: 

 

 

1./ Pályázat benyújtása a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: alföldi tanyák, valamint 

tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 

támogatására 

 

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Az elmúlt ülésen határoztunk a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat benyújtásáról. 

Kérem, igazgató asszonyt, ismertesse, miért van szükség a határozat hatályon kívül helyezésére 

és új határozat meghozatalára. 

 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató) 

Kétegyháza szerepelt a pályázatban eszközfejlesztéssel. Felhívtuk a kiírónkat és mivel 

Kétegyházának nincs tanyás települése, ott falugondnoki szolgálat működik, ezáltal ki kellett 

venni. A másik lényeges dolog a digitális tanyatérkép és ezt mindenképpen szeretnénk 

megvalósítani. Ez a pályázat utófinanszírozott. Természetesen ezt már osztályvezető 

asszonnyal is megbeszéltem, tehát kb. november, decemberben valósul, meg és itt viszont 

kérnénk az Önkormányzat segítségét csupán abban, hogy előfinanszírozza és mi ezt vissza 

fogjuk téríteni, amikor a támogatás megérkezik.  

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadásra javasolja a 

Társulási Tanácsnak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: alföldi tanyák, valamint 

tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 

támogatására pályázatot nyújtsunk be. A fejlesztés teljes összege: 5.156.300 Ft, amelyből a 

pályázat útján igényelt támogatás összege:  4.640.670 Ft, önerő összege: 515.630.-Ft. Önerő 

teljes összege: 515.630 Ft, ebből: a.) digitális tanyatérkép: 393.700 Ft  b.) egyéb fejlesztés: 

121.930. Ft. Az önerő összegét a fenti bontásban Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala és Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

költségvetésükből biztosítja. Az önerő összegét a digitális tanyatérkép esetében Gyula Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, az egyéb fejlesztések esetében a 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye költségvetéséből biztosítja. 

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy ezen határozat elfogadásával hatályon kívül helyezi a 

104/2012.(VIII.06.) számú Többcélú Társulási határozatot. A Társulási Tanács felhatalmazza a 

Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással szavazza meg. 

Tartózkodik? Ellene? 

 

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

Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

  

52/2012. (VIII.16.) sz. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt: 

alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és 

térségi fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be.  

A fejlesztés teljes összege:     5.156.300 Ft, 
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amelyből a pályázat útján igényelt támogatás összege:  4.640.670 Ft. 

önerő összege:                       515.630.-Ft. 

Önerő teljes összege: 515.630 Ft. 

Ebből: a.) digitális tanyatérkép: 393.700 Ft  b.) egyéb fejlesztés: 121.930. Ft. 

Az önerő összegét a fenti bontásban Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye költségvetésükből biztosítja. 

Az önerő összegét: 

- a digitális tanyatérkép esetében Gyula Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

költségvetéséből,  

- az egyéb fejlesztések esetében a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye költségvetéséből biztosítja. 

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy ezen határozat elfogadásával hatályon kívül helyezi a 

104/2012.(VIII.06.) számú Többcélú Társulási határozatot. 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Pluhár László P.B. tag 

Határidő: 2012. augusztus 16. 

 

Pluhár László (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tag – Elek polgármester) 

Van-e valakinek bejelenteni valója, kérdése?  Ha nincs, megköszönöm mindenkinek a 

megjelenést, és ezennel a mai Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülését bezárom. 

 

 

Gyula, 2012. augusztus 16. 

 

 

 

 

 

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

Pluhár László                     Fazekas Ilona 
  P.B tag           jkv. vezető 

 

 

     


