
PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZ ŐKÖNYV  
 

 

Készült: 
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2014. április 30-án 7.45 órakor 
kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 
ülésén. 
 
Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnöke, Lőkösháza polgármester, Szakmándi Lászlóné –P.B. 
külsős tag. 
 
Meghívottként megjelentek: 

Galbács Mihály - Gyula alpolgármester, Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, Kétegyháza 
polgármester, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKSZGYI igazgató, Strifler Györgyné- 
GYKSZGYI gazdasági vezető, Nagy Imréné –Társulás - pénzügyi ügyintéző, Dr. Varga 
Erzsébet – Gyula Város aljegyzője, Lipták Judit – Gyula Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztályvezető. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 
polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy 2 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./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2013. évi beszámolója 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
 
2./ Beszámoló a Társulás 2013. évi zárszámadásáról 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
 

II.  Zárt ülés: 
 
1./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2013. évben 
keletkezett térítési díj-hátralékok 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
 
2./ Személyi térítési díjak méltányosságból történő mérséklése 
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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
12/2014.(IV.30.) 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./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2013. évi beszámolója 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
 
2./ Beszámoló a Társulás 2013. évi zárszámadásáról 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
 

II.  Zárt ülés: 
 
1./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2013. évben 
keletkezett térítési díj-hátralékok 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
 
2./ Személyi térítési díjak méltányosságból történő mérséklése 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 
 
III.  Bejelentések:  

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 
Határid ő: 2014. április 30. 

I.  Beszámoló: 
 
1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2013. évi beszámolója 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 
polgármester) 
Az előterjesztés részletes. Nekem nincs kérdésem. Köszönjük a nagyon részletes és mindenre 
kiterjedő beszámolót. A bevezetőben beszéltünk arról, hogy lehetett volna még miről írni. A 
beszámoló elolvasása után mindenki egy képet kap arról, hogy hogyan működik térségi 
szinten ez a fajta ellátó rendszer illetve az egyes tagintézmények szintjén. Lőkösháza 
tekintetében külön köszönöm azt a sok segítséget, melyet kaptunk. Az élet forgatókönyv 
szerűen hoz napi szinten is változásokat, amely során szükség volt a szakmai 
menedzsmentnek a szakmai és morális segítésére is. Összességében köszönöm a beszámolót 
és bízok a további szakmai együttműködésben. 
Van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése? Amennyiben nincs, akkor a 
pénzügyi bizottság a „Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2013. 



évi beszámolója” 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
13/2014.(IV.30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak az előterjesztés mellékletét képző Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2013. évi beszámolóját. 
Megköszöni az Intézmény dolgozóinak az egész éves áldozatos és színvonalas szakmai 
munkát. 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 
Határid ő: 2014. április 30. 
 
 
 
2./ Beszámoló a Társulás 2013. évi zárszámadásáról 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 
polgármester) 
Az előterjesztés részletes. Rendkívül jó szerkezetű és jól áttekinthető anyagot kaptunk. A 
táblák nagyon jók, amit mi polgármesterek kértünk minden benne volt.  Minden olyan anyag 
ami félreértéseket okozott korábban, minden adat kinyerhető belőle. Köszönjük ezt a nagyon 
komoly anyagot. A költségvetésben azonos táblák találhatók meg.  
 
Szakmándi Lászlóné (P.B. külsős tag) 
Igen nekem is az a véleményem, hogy egy nagyon részletes jól áttekinthető anyagot kaptunk. 
Kívánom, hogy ugyan olyan jól záródjon a 2014. év is, mint a 2013. Mindenkinek további 
sikeres munkát kívánok. 
  
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 
polgármester) 
Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy változáson keresztül ment át a szociális ellátórendszer, 
rendkívül el volt kényeztetve ez az ágazat, ahogy elindult ugye a finanszírozása korábban 
nagyon nagyon nagy ösztönző volt a Társulási szintű feladatellátás, ami most is meg van, csak 
a minimálbér emelkedése olyan terheket ró az intézményre, hogy azok a beépített tartalékok, 
amik korábban megjelenthettek - jó évekkel visszamenőleg- azok elolvadtak. Nyílván ezt 
érezte az ágazat is, ezért került a kompenzáció is beépítésre, ez nagyon nagy szerencse volt, 
mert a 2013. év tervezésnél beszélgettünk arról, hogy tudjuk, hogy ez alakulhat negatívan is, 
de kifejeztük pozitív támogatásunkat, mert reménykedtünk abban, hogy az 
önkormányzatokhoz hasonlóan lesz egy ÖNHIKI-s támogatás és a működést egy kicsit 
megkönnyíti. Ez be is következett. Ugye ez 45 millió forint nagyon komoly összeg volt és 
ezeket a számadatokat ezzel tudtuk megalapozni.  
 
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató) 
Valóban 2007 és 2008-ban rendkívül magas támogatásban részesültek a kistérségek, ezzel 
együtt az intézmény is. Külön a fogyatékos ellátás külön a foglalkoztatás és akkor még együtt 
volt. 2009-től csökken a normatíva és nagyon sok esetben meg is szűnik a kiegészítő 
támogatás. Például az étkeztetés tekintetében is. Évente változott a jogszabály, a minimálbér 



növekedett. A minimálbér mellé az intézmény kompenzációt nem kapott. Ebből adódik 
mindig a 15 millió forintos hiányunk és sajnos a dolgozók túlnyomó többsége ebből él. A 
minimálbér növekedésének nagyon örülünk. Ami nagy szomorúság és hiányoljuk, hogy a 
dolgozók étkezését nem tudjuk támogatni, ez is 2010-ben került ki. Ezek régen voltak 5-6 
ezer forint tekintetében. Nagyon nehéz jó szakértelemmel rendelkező dolgozót találni. Én 
tudomásom szerint a szociális bérpótlékot be fogják építeni a garantált illetménybe. Ennek 
nagyon örülnénk. 
 
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 2013. évi zárszámadásáról” 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 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
14/2014.(IV.30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 
javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

 
1 102 526 E Ft költségvetési bevétellel, 

      1 093 235  E Ft költségvetési kiadással, 
 

    7 161  E Ft pénzmaradvánnyal 
 

hagyja jóvá. 
 
A Társulási Tanács a Társulás 2013.évi zárszámadását a következő mellékletekkel fogadja el: 
 

1.    1.    melléklet          Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013 évi  

bevételei 

2.    1/a   melléklet            Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás  2013.évi 

bevételeinek  teljesítése 

3.    2.    melléklet         Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás  2013.évi 

kiadásai 

4.    2/a  melléklet         Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013.évi 

kiadásainak teljesülése 

5.    3   melléklet      Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény bevételei, kiadásai szakfeladatonként összesen 

6.    3/a   melléklet    Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény gyulai telephelyeinek bevételei, kiadásai szakfeladatonként 



7.     3/b  melléklet    Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény eleki telephelyének bevételei, kiadásai szakfeladatonként 

8.      3/c  melléklet   Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény lökösházi telephelyének  bevételei, kiadásai szakfeladatonként 

9.     3/d melléklet     Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény kétegyházi telephelyének bevételei, kiadásai  szakfeladatonként   

10.     4     melléklet            Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi 

tagdíj fizetési kötelezettsége és teljesítése 

11.     5     melléklet            Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi 

pénzmaradványa 

12.     5/a  melléklet             Normatíva elszámolás települések között 

13.     6   melléklet               Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013.évi 

mérlege 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 
Határid ő: 2014. április 30. 
 
 

II.  Bejelentések:  

 
 
 
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, 2014. április 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Szűcsné Gergely Györgyi                                                  
  
                                                                       P.B elnök                         


