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Mezőkovácsháza aljegyzője
Krucsai Mariann
pénzügyi ügyintéző
Csürhés István
polgármester Kaszaper
Az együttes ülést Pelle István, a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti. Megállapítja, hogy a
Szociális és Egészségügyi és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi bizottság
határozatképes, az ülést megnyitja.
P e l l e István elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását.
Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, ha a napirendekkel egyetért, szavazza meg.
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása
10/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága a 2015. február 13-i ülése napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

A Társulás 2015. évi költségvetése
Az Orvosi Ügyeleti feladatellátás
Bankváltás
2015. évi munkaterv
A bíráló bizottság kijelölése és a közbeszerzési
szabályzat módosítása
Belső ellenőrzési hozzájárulások megfizetése

P e l l e István elnök: Kérem a Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság tagjait, ha
a napirendekkel egyetért, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása
7/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága a 2015. február 13-i
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

A Társulás 2015. évi költségvetése
Az Orvosi Ügyeleti feladatellátás
Bankváltás
2015. évi munkaterv
A bíráló bizottság kijelölése és a közbeszerzési
szabályzat módosítása
Belső ellenőrzési hozzájárulások megfizetése

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulás 2015. évi költségvetése
P e l l e István elnök: Átadom a szót Krucsai Mariannak, hogy ismertesse pár szóban
az előterjesztést.
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K r u c s a i
Mariann: Akkor elmondanám, hogy a 4. oldalon az összegzésben
tulajdonképpen benne van a nevében Területfejlesztés illetve a belső ellenőrzési
feladatok. Területfejlesztésen belül ugyanúgy megkaptuk a területfejlesztési menedzser
bérét, járulékát. Valamint mind azokat a kiadásokat, amelyek a működéshez kellenek.
Ezen kívül van még nagy volumenű pályázata a társulásnak 2015-re mégpedig akkor
fejeződik be várhatóan november 15. és november 30-ra. Ezért a költségvetésnek a
bevételi és kiadási főösszege azt lehet látni az összegzésben 1.689.369.000 Ft, ami elég
tetemes. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 1.448.047.000 Ft. Ha a
költségvetési kiadások összege 1.449.041.000 Ft, a költségvetési hiány összege pedig
994.000 Ft ez pontosan az előző évi működési célú pénzmaradvánnyal egyező összeg.
Tudjuk, hogy a pályázatok mind utófinanszírozott pályázatok, vélhetően 25 %-os
pályázati előleg kerül majd folyósításra, ami azt jelenti, hogy a pályázatoknak mivel
rövid a futam ideje nagyon magas a főösszege, ezért hitelt kell majd felvegyünk, tehát
Európai Uniós támogatást megelőlegező hitelt, amelynek az összege 140.328.000 Ft. Ez
egy elég súlyos összeg egy ilyen társulásnak. Azt tervezzük, majd egy másik
napirendnél fogjátok látni, hogy a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezetbe visszük át
a számlavezetést azzal a szándékkal főként, hogy a növekedési hitel kamatáért tudjanak
majd nekünk hitelt nyújtani, ez ugye 2.5 %. A költségvetésben 2.5 %-kal terveztük be a
kamatot, amire a jelenlegi tagdíjak fedezetet nyújtanak.
C s ü r h é s István polgármester: A Kevermesi Takarékszövetkezet vállalja ennek a
finanszírozását?
K r u c s a i Mariann: Gondolom, hogy igen nem tudom, hogy a képviselő úrral
beszéltetek-e erről.
C s ü r h é s István polgármester: Ha azt mondta a képviselő úr, hogy meg tudja
oldani, akkor nincs mit variálni.
K r u c s a i Mariann: A kamat nettó 8 millió Ft alatt van, nem éri el a közbeszerzési
értékhatárt. Visszatérve a költségvetésünkbe ez az egy ami egy súlyosabb pontja a hitel
felvételnek a nagyságrendje. De ettől sajnos nem tudunk eltekinteni, mert ugye ehhez
társul egy olyan volumenű, olyan fontosságú projekteket fog végrehajtani a Kistérségi
Társulás, ami ebben a térségben nélkülözhetetlen. Gondolom mindenki örül annak,
hogy ekkora forrás érkezik ebbe a térségbe. Ennyit szerettem volna elmondani, illetve
szeretném felhívni a figyelmet a mellékletek közül a 3. sz. mellékletre, ezt szeretném,
hogy ha említésre kerülne a Társulási ülésen. Ugyanis minden évben visszatérő kérdés
szokott lenni, hogy elmaradnak a tagdíjak, mert a pénzügyesek nem tudnak róla, de
igazából itt ennek a határozatnak a melléklete.
P e l l e
István elnök: Minden pénzügyes kapja meg, hogy tudja településre
vonatkozólag mennyit fizet.
K r u c s a i Mariann: Pályázatokkal kapcsolatban még annyit, hogy 8 fő létszám
előirányzatot terveztünk, ebből ugye továbbra is egy fő az Kálmán András és az 5. sz.
melléklet az, ami tartalmazza a pályázati létszámot. A 2. sz. melléklet tartalmazza még a
bevételeket és kiadásokat. Jól látszik, hogy egy-egy pályázatnak mi a dologi kiadása, a
személyi juttatása, mi a járulék kiadása. A 7. sz. melléklet, ami pályázatonként
tartalmazza, hogy egyéb programnak mi a 2015. évi bevételei és kiadásai és ebből is jól
látszik, hogy melyik pályázatnak tulajdonképpen mekkora a főösszege. Amire már
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pályáztunk és támogatási szerződést is aláírtunk az a TÁMOP-os pályázatunk, ez
560.300.000 Ft az ami a társulási rész, tehát ez az a főösszeg, ami bennünket érinthető.
Van a három megyei konzorciumban megvalósuló pályázat, ez pedig 295 millió Ft
közötti pályázatok lesznek majd. Ezeknek a megvalósítása is igényli a hitelfelvételt.
P e l l e István elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
K r u c s a i
Mariann: A támogatásos hiteleket azért a Kevermes sokkal
rugalmasabban kezeli, hiszen ott adott egy fix támogatási szerződéssel, sokkal jobban
be tudja magát biztosítani, mint hogy ha ezt mondjuk, hogy ilyen-olyan fedezetet kérek.
C s ü r h é s István polgármester: A Takarékbanknak a hitelelbíráló SZSZ hivatal, 5
millió Ft-on bajlódtak állandóan, mindig elutasította és nem finanszírozta egy tragédia.
K r u c s a i Mariann: Társulási szinten azt tudom mondani, hogy úgy vesszük észre,
hogy segítőkészek mindenben, mert mint tudjuk az OTP nekünk nem is ad hitelt. Mert
ugye a stabilitási törvény előírja, hogy az Önkormányzatok kezességvállalása szükséges
a hitel felvételünkhöz. Az OTP jogásza, egyszer, amikor hozzájuk fordultunk, azt írta,
hogy mind a 18 település adjon kezességvállalást. Innentől kezdve, hogy adott egy-két
kezességvállalásra is nekünk hitelt, amit egyébként megtehet, mert nem kötelező a
törvény szerint mindenkinek kezességet vállalni, adott tavaly 214 millió Ft-ot két
pályázathoz is. 2013. évben még likvid hitelt is adtak nekünk. Igazából ők eddig mindig
segítettek. Ezért akkor vigyük oda a bankszámlavezetést is. Mert ha ők hiteleznek,
akkor nyilvánvaló elvárható.
P e l l e István elnök:Mindenképpen jó, mert ugye ahogy Csürhés István említi, mert
hosszú távon már települések is meglettek szólítva, gondolkozzunk azon mert az OTPről minden negatívum elmondható a hitelbírálat kapcsán.
C s ü r h é s
István polgármester: Ebben az évben a megállapodás miatt a
Takarékbank finanszírozni kell nekik a takarékfejlesztéseket, remélem, hogy így is lesz.
Ha a képviselő úr megállapodott velük, akkor az úgy is lesz.
P e l l e
István elnök: Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, ha a 2015. évi
költségvetéssel egyetértenek, szavazzák meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: 2015. évi költségvetés elfogadására javaslat
11/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága javasolja a Társulási
Tanácsnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet előírásainak
megfelelően a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkossa:
I.
A határozat hatály a Társulási Tanácsra, az Elnökségre, a Társulás munkaszervezetére,
bizottságaira terjed ki.
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II.
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2015. évi költségvetését 1.689.369 ezer Ft
bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:
1.448.047 e Ft költségvetési bevétellel
1.449.041 e Ft költségvetési kiadással
- 994 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),
ebből:
- 994 e Ft működési egyenleggel
0 e Ft felhalmozási egyenleggel
994 e Ft működési célú belső finanszírozású (előző
évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.
(2) A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési egyenleg összegét -994 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési
célú pénzmaradvány igénybevételével (994 e Ft) kívánja biztosítani.
(4) A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a
2015. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, pályázatonkénti bontásban a 2.
mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg.
(5) A Társulás a 2015. évben külső forrásból 240.328 E Ft Európai Uniós támogatás
megelőlegezését szolgáló működési hitelt kíván felvenni a Gst. 10/A § (4) bekezdése
alapján kapott felhatalmazás alapján. Felhatalmazza az Elnököt a szükséges
intézkedések megtételére.
(6) A Társulási Tanács az önkormányzatok belső ellenőrzési hozzájárulásait és tagdíjait
az 3. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint
állapítja meg.
(8) Az Áht. 29/A § szerinti kimutatást a Társulási Tanács az 5. melléklet szerint fogadja
el.
(9) A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 6. mellékelt tartalmazza.
(10) A Társulási Tanács Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatainak
bemutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
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III.
Létszámkeret meghatározása
A Társulási Tanács a Többcélú Társulásnál foglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet
szerint állapítja meg.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.
(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal,
valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a Költségvetési
határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig módosíthatja.
(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök, ill. az
Elnökség köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni.
(5) A tartalék felhasználása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.
V.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés
tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet
előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

VI.
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a munkaszervezet vezetőjét a
Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások
teljesítésére.
(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1jétől kell alkalmazni.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntést a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Pelle István
elnök
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: 2015. évi költségvetés elfogadására javaslat
8/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú
kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2015. évi költségvetéséről az alábbi
határozatot alkossa:
I.
A határozat hatály a Társulási Tanácsra, az Elnökségre, a Társulás munkaszervezetére,
bizottságaira terjed ki.
II.
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2015. évi költségvetését 1.689.369 ezer Ft
bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:
1.448.047 e Ft költségvetési bevétellel
1.449.041 e Ft költségvetési kiadással
- 994 e Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal),
ebből:
- 994 e Ft működési egyenleggel
0 e Ft felhalmozási egyenleggel
994 e Ft működési célú belső finanszírozású (előző
évi pénzmaradvány) bevétellel állapítja meg.
(2) A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési egyenleg összegét -994 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Társulási Tanács a II. (2) pontban megállapított egyenleget az előző évi működési
célú pénzmaradvány igénybevételével (994 e Ft) kívánja biztosítani.
(4) A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. mellékletben, a
2015. évi bevételeket és kiadásokat feladatonkénti, pályázatonkénti bontásban a 2.
mellékletben ezer Ft-ban állapítja meg.
(5) A Társulás a 2015. évben külső forrásból 240.328 E Ft Európai Uniós támogatás
megelőlegezését szolgáló működési hitelt kíván felvenni a Gst. 10/A § (4) bekezdése
alapján kapott felhatalmazás alapján. Felhatalmazza az Elnököt a szükséges
intézkedések megtételére.
(6) A Társulási Tanács az önkormányzatok belső ellenőrzési hozzájárulásait és tagdíjait
az 3. melléklet szerint állapítja meg.
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(7) A Társulási Tanács a felhalmozási kiadások előirányzatát a 4. melléklet szerint
állapítja meg.
(8) Az Áht. 29/A § szerinti kimutatást a Társulási Tanács az 5. melléklet szerint fogadja
el.
(9) A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 6. mellékelt tartalmazza.
(10) A Társulási Tanács Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatainak
bemutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
III.
Létszámkeret meghatározása
A Társulási Tanács a Többcélú Társulásnál foglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet
szerint állapítja meg.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács Elnöke, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.
(2) A Társulási Tanács éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.
(3) A Társulási Tanács a saját, ill. az átruházott hatáskörű előirányzat módosításokkal,
valamint az állami támogatások év közben történő változásából adódóan a Költségvetési
határozatát negyedévente, egyéb esetekben szükség szerint, de legkésőbb a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig módosíthatja.
(4) A költségvetést érintő átruházott hatáskörben hozott döntésekről az Elnök, ill. az
Elnökség köteles a döntést követő Társulási Tanács ülésen beszámolni.
(5) A tartalék felhasználása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.
V.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) A költségvetés végrehajtását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés
tapasztalatairól a Társulási Tanács Elnöke a zárszámadási határozattervezet
előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.
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VI.
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt és a munkaszervezet vezetőjét a
Társulás költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások
teljesítésére.
(2) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1jétől kell alkalmazni.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntést a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Marjai János
elnök

II.

NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Orvosi Ügyeleti feladatellátás

P e l l e István elnök: Az ügyelettel kapcsolatban annyit tudok, hogy nem 11 település
van, hanem 12 település és Mezőhegyes is benne van.
D r. S z i l b e r e i s z Edit aljegyző: Nem lett még átdolgozva, tehát ezt a megbízási
szerződést majd módosítani kell, hogy ha Mezőhegyes is becsatlakozik. Akkor a
lakosságszám vele együtt 21.660 fő lenne és a megbízási díj összege is változna, az egy
hónapban 195.000 Ft bruttó összeg lenne.
Lantos

Zoltán biz. tag: Kérdezem, hogy akkor a 9 Ft is lecsökken majd?

D r. S z i l b e r e i s z Edit aljegyző: Nem. Kell egy második határozati javaslat, hogy
meghatalmazzuk az elnök urat arra, hogy a Szakál Bt-től az átadás-átvételi eljárást
lebonyolítsa.
L a n t o s Zoltán biz. tag: Nagyon egyszerű a dolog, mert azok a polgármesterek
voltak, akik ez előző időszakban Medgyesegyháza is pontosan ugyanabban a formában
fog működni a Munkaszervezet jelen esetben most Mezőkovácsháza, erre 3.600.000 Ftot szavaztunk meg.
P e l l e István elnök: Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Orvosi ügyelet feladatellátás elfogadására javaslat

10
12/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a
központi orvosi ügyelet megszervezésének szakmai
előkészítésére 2015. február 13. napjától 2015. március
31. napjáig terjedő határozott idejű, az előterjesztés
melléklete szerinti tartalmú megbízási szerződést kössön a
PRINCIPAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel
(székhely: 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 19/A.
II/1.,képviseli: Dr. Dankó Alpár István).
A megbízási szerződés fedezetét az orvosi ügyeleti
ellátással érintett települések lakosságszám arányos 9
Ft/hó/fő összegű hozzájárulása képezze.
Hatalmazza fel az elnököt, hogy a megbízási szerződést
írja alá.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntést a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Pelle István
elnök
P e l l e István elnök: Kérem a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság tagjait,
aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: Orvosi ügyelet feladatellátás elfogadására javaslat
9/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális,
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága javasolja a Társulási
Tanácsnak,
hogy
a
központi
orvosi
ügyelet
megszervezésének szakmai előkészítésére 2015. február
13. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő határozott
idejű, az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú
megbízási szerződést kössön a PRINCIPAL MED
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 4032
Debrecen, Martonfalvi u. 19/A. II/1.,képviseli: Dr. Dankó
Alpár István).
A megbízási szerződés fedezetét az orvosi ügyeleti
ellátással érintett települések lakosságszám arányos 9
Ft/hó/fő összegű hozzájárulása képezze.

11
Hatalmazza fel az elnököt, hogy a megbízási szerződést
írja alá.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntést a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Marjai János
elnök

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bankváltás
Á g o s t o n n é Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Kevermes és Vidéke
Takarékszövetkezet viszont azt kérte, hogy akkor tud a legjobban segíteni a
kistérségnek, a finanszírozásban, ha minimum annyi gesztust gyakorolunk feléjük, hogy
nem az OTP-nél hanem a Takarékszövetkezet vezeti a számlát. Igazából ez egy döntés
kérdése, azt hiszem ez egy jó döntés.
P e l l e István elnök: Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati
javaslattal, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Bankváltás elfogadására javaslat
13/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy 2015.
április 1. napjával számlavezető hitelintézetének
megváltoztatását kezdeményezze. Ennek értelmében 2015.
március 31. napjával az OTP Bank Nyrt.-vel a fizetési
számla-vezetést szüntesse meg, és 2015. április 1. napjától
az új fizetési számla-vezető pénzintézetének a Kevermes
és Vidéke Takarékszövetkezetet válassza.
Hatalmazza fel az Elnököt, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel,
mint jelenlegi számlavezetővel kötött bankszámlaszerződést szüntesse meg és az ehhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Hatalmazza fel továbbá az Elnököt, hogy ezzel
egyidejűleg a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezettel
a társulás bankszámla-szerződését kösse meg, valamint az
ehhez
szükséges
intézkedéseket,
bejelentéseket,
értesítéseket tegye meg.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntést a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
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Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Pelle István
elnök
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: Bankváltás elfogadására javaslat
10/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy 2015.
április 1. napjával számlavezető hitelintézetének
megváltoztatását kezdeményezze. Ennek értelmében 2015.
március 31. napjával az OTP Bank Nyrt.-vel a fizetési
számla-vezetést szüntesse meg, és 2015. április 1. napjától
az új fizetési számla-vezető pénzintézetének a Kevermes
és Vidéke Takarékszövetkezetet válassza.
Hatalmazza fel az Elnököt, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel,
mint jelenlegi számlavezetővel kötött bankszámlaszerződést szüntesse meg és az ehhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Hatalmazza fel továbbá az Elnököt, hogy ezzel
egyidejűleg a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezettel
a társulás bankszámla-szerződését kösse meg, valamint az
ehhez
szükséges
intézkedéseket,
bejelentéseket,
értesítéseket tegye meg.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntést a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Marjai János
elnök
IV.

NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulás 2015. évi munkaterve

P e l l e István elnök: Kérdezem, hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérem, aki egyetért a munkatervvel, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Munkaterv elfogadására javaslat
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14/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2015.
évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Pelle István
elnök
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: Munkaterv elfogadására javaslat
11/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális,
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága javasolja a Társulási
Tanácsnak, hogy a 2015. évi munkatervét az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Marjai János
elnök

V.

NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bíráló bizottság kijelölése és a közbeszerzési
szabályzat módosítása

P e l l e István elnök: Javaslom a Tanács ülésére, a bíráló bizottság kijelölése és a
közbeszerzési szabályzat módosítása tárgyában készült előterjesztés tárgyalását.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
vélemény?
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt,
javaslom az előterjesztésben írt 1. sz. határozati javaslat elfogadását. Kérem a Pénzügyi
Bizottság tagjait, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.

14
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Bíráló Bizottság tagjaira javaslat
15/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága javasolja a Tanácsnak a közbeszerzési
szabályzat 10.1 pontja alapján a bírálóbizottság tagjainak
megválasztását az alábbiak szerint:
1. Csürhés István, a Bíráló Bizottság elnöke
2. Dr. Varga Lajos
3. Krucsai József
4. Ruck Márton
5. Krucsai Mariann
6. dr. Halász Erik tagok

Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Pelle István
elnök
P e l l e István elnök: Kérem a Szociális Egészségügyi és Oktatási bizottság tagjait,
ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzák meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: Bíráló Bizottság tagjaira javaslat
12/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális.
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága javasolja a
Tanácsnak a közbeszerzési szabályzat 10.1 pontja alapján
a bírálóbizottság tagjainak megválasztását az alábbiak
szerint:
1. Csürhés István, a Bíráló Bizottság elnöke
2. Dr. Varga Lajos
3. Krucsai József
4. Ruck Márton
5. Krucsai Mariann
6. dr. Halász Erik tagok
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
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Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Marjai János
elnök
P e l l e István elnök: Javaslom az előterjesztésben írt 2. sz. határozati javaslat
elfogadását. Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, aki a határozati javaslattal egyetért,
szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítására javaslat
16/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága javasolja a Tanácsnak, hogy a Társulás
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítsa:
1. A Közbeszerzési Szabályzat 10.14. pontja helyébe az
alábbi szöveg kerüljön:
„10.14. A Társulásnál a közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára háromtagú bizottság jogosult. A
Bizottság tagjai a társulási tanács elnöke és alelnökei.
A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak fele
jelen van. Döntését név szerinti szavazással,
szótöbbséggel hozza.”
2. A Közbeszerzési Szabályzat 15.3.6. pontja helyébe az
alábbi szöveg kerüljön:
„15.3.6. A döntést a 10.14. pont szerinti bizottság hozza
meg. A döntésnek meg kell előznie az eredmény
kihirdetését.”
3. Jelen módosítás 2015. március 1. napján lépjen
hatályba.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Pelle István
elnök
P e l l e István elnök: Kérem a Szociális Egészségügyi és Oktatási bizottság tagjait,
ha egyetértenek a 2. sz. határozati javaslattal, szavazzák meg.
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítására javaslat
13/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális,
Egészségügyi és Oktatási Bizottsága javasolja a
Tanácsnak, hogy a Társulás Közbeszerzési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítsa:
1. A Közbeszerzési Szabályzat 10.14. pontja helyébe az
alábbi szöveg kerüljön:
„10.14. A Társulásnál a közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára háromtagú bizottság jogosult. A
Bizottság tagjai a társulási tanács elnöke és alelnökei.
A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak fele
jelen van. Döntését név szerinti szavazással,
szótöbbséggel hozza.”
2. A Közbeszerzési Szabályzat 15.3.6. pontja helyébe az
alábbi szöveg kerüljön:
„15.3.6. A döntést a 10.14. pont szerinti bizottság hozza
meg. A döntésnek meg kell előznie az eredmény
kihirdetését.”
3. Jelen módosítás 2015. március 1. napján lépjen
hatályba.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Marjai János
elnök

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: 2015. évi belső ellenőrzési hozzájárulások
megfizetése
P e l l e István elnök: Javaslom a Tanács ülésére, a 2015. évi belső ellenőrzési
hozzájárulások megfizetése tárgyában készült előterjesztés tárgyalását.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
vélemény?
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt,
javaslom az előterjesztésben írt határozati javaslat elfogadását. Kérem a Pénzügyi
Bizottság tagjait, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Belső ellenőrzési díjak megfizetésére javaslat
17/2015. (II. 13.) sz. PB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi
Bizottsága javasolja a Tanácsnak, hogy az érintett
tagtelepülések a 2015. évi belső ellenőrzési hozzájárulások
megfizetését revizori napok alapján az előterjesztés
melléklete szerinti táblázat szerint az ellenőrzések
megkezdése előtt legyenek kötelesek teljesíteni.
A Tanács kérje fel a munkaszervezetet, hogy értesítse a
településeket az általuk fizetendő hozzájárulás mértékéről.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Pelle István
elnök
P e l l e István elnök: Kérem a Szociális Egészségügyi és Oktatási bizottság tagjait,
ha egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzák meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottsága 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Tárgya: Belső ellenőrzési díjak megfizetésére javaslat
14/2015. (II. 13.) sz. SZB. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális,
Egészségügyi Oktatási Bizottsága javasolja a Tanácsnak,
hogy az érintett tagtelepülések a 2015. évi belső
ellenőrzési hozzájárulások megfizetését revizori napok
alapján az előterjesztés melléklete szerinti táblázat szerint
az ellenőrzések megkezdése előtt legyenek kötelesek
teljesíteni.
A Tanács kérje fel a munkaszervezetet, hogy értesítse a
településeket az általuk fizetendő hozzájárulás mértékéről.
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntés a Társulási
Tanáccsal ismertesse.
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P e l l e István elnök: Kérdezem az ülésen jelenlévőket, hogy van-e valakinek
bejelentése?
Mivel bejelentés nem volt, az ülést bezárom.
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