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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottság ülésén 2015. 
január 29-én 

 
Ülés Helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

földszinti tanácskozóterme 
 

Jelen vannak: Pénzügyi Bizottság részéről 
 

Pelle István  elnök, Nagykamarás polgármestere 
Lantos Zoltán              Kevermes polgármestere 
Süli Ernő              Kunágota polgármestere 
 

 
Érkezését későbbre jelezte: 
 
                        Baukó Lászlóné  külsős tag 
 
Jelen volt még:  

Dr. Szilbereisz Edit Mezőkovácsháza aljegyzője 
                           Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
 
 
P e l l e     István elnök: Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, az ülést 
megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja megválasztani Lantos Zoltán polgármester urat.  
 
Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását. Kérem a Pénzügyi 
Bizottság tagjait, ha a napirendekkel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása 
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7/2015. (I. 29.) sz. PB határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi 
Bizottsága a 2015. január 29-i ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.)  A Társulás 2015. évi belső ellenőrzés 
      Előadó: Pelle István elnök 

 
 
P e l l e    István elnök: Szeretettel köszöntök mindenkit. A rögtönzött anyagot 
mindenki megkapta.  
 
L a n t o s    Zoltán bizottsági tag: Nekem csak annyi hozzászólásom lenne, hogy a 
legkedvezőbb ajánlat ez a King Controll Kft. Javaslom, hogy ezt a céget bízzuk meg a 
belső ellenőrzéssel kapcsolatosan.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Annyit szeretnék még 
ehhez hozzátenni, hogy három árajánlat került bekérésre, egy ajánlattevő végül nem 
adott ajánlatot és a másik két ajánlat közül a King Controll Kft-t bíznánk meg. A 
polgármester urunk az elnöke a tanácsnak, ő aláírná a szerződést és onnan kezdve el is 
kezdődne a munka, hiszen az ütemterv szerint ő már januárban is ellenőriz és jelezték, 
hogy várják a vissza jelzést részünkről.  
 
P e l l e    István elnök: Köszönöm a kiegészítést.  
Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: A Társulás 2015. évi belső ellenőrzése 
 

8/2015. (I. 29.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi 
Bizottsága úgy dönt, hogy a Társulás 2015. évi belső 
ellenőrzési feladatainak lebonyolításával a beérkezett 
árajánlatok közül a kedvezőbb ajánlatot nyújtó King 
Controll Kft-t bízza meg, havi 370.000.-Ft+Áfa megbízási 
díj összeggel.  
A megbízási díj fedezete a szolgáltatást igénybevevő 
tagönkormányzatok revizori napok arányában felosztott 
költség szerinti hozzájárulása.  
 
A bizottság felhatalmazza a Társulás elnökét, a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pelle István bizottsági elnök 
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Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Amit még meg kellene 
tárgyalni a Pénzügyi Bizottságnak az 2. sz. előterjesztés a Társulási ülésre, mely a 
TÁMOP pályázathoz kapcsolódó támogatást megelőlegező kölcsön szerződés 
módosítása tárgyában készült előterjesztés. Ezt még a kolleganő készítette, nagyon nem 
tudok róla, nem tudok mit hozzá fűzni. A lényeg az, hogy egy pályázat záró 
elszámolásához kapcsolódóan kell az egyik kölcsön szerződést meghosszabbítani. 
Ehhez szükséges a tanácsnak a döntése tulajdonképpen. A hitel végső lejárata 7. hó 31-
re módosulna januárban 31-ke helyett. 
 
P e l l e     István elnök: Egyetértünk vele, mivel másból úgysem tudjuk megcsinálni. 
 
Á g o s t o n n é     Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Ha most lejár a 
szerződés, akkor késedelembe esne a társulás, hogy ha nem a meghosszabbítás mellett 
döntünk. Mindenképen javaslom meghosszabbítani a szerződést.  
 
P e l l e     István elnök: Én is ezt tudom mondani, hogy javaslom elfogadni.  
Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: támogatás megelőlegező kölcsönszerződés módosítás elfogadására javaslat 
 

9/2015. (I. 29.) sz. PB. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi 
Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 azonosító számú ”A dél-
békési mélyszegénységben élő emberek integrációjának 
előmozdítása a közösség, a települések, a szociális, 
közösségfejlesztési és terület- település és vidékfejlesztési 
szakmák összefogásával, együttműködésével” elnevezésű 
pályázat megvalósításához megkötött EU támogatás 
utófinanszírozott részének megelőlegezését szolgáló 
13.760.703,- Ft összegű hitelszerződés módosítását 
kezdeményezze, a 18/2014. (VI.03.) TT. határozat végső 
lejáratra vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint 
módosítsa: 
A hitel végső lejárata: 2015.07.31. 
A módosítással nem érintett feltételek változatlan 
tartalommal fennmaradnak. 
A Társulási Tanács hatalmazza fel az elnököt az ügylet 
egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a 
hitelszerződés módosításának aláírására. 
A hitel kamatát és járulékos költségeit a Társulás a 2015. 
évi költségvetésében a működési bevételei terhére 
biztosítsa. 
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a döntést a Társulási 
Tanáccsal ismertesse.  
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Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv elnök 

 
 
P e l l e   István elnök: Kérdezem az ülésen jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
bejelentése?  
 
Mivel bejelentés nem volt, az ülést bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Pelle István                                         Lantos Zoltán 
   elnök                                                                                                                tag 
        
 
 
 


