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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi 
Bizottságának 2015. szeptember 11-én 8 óra 30 perces kezdettel tartott ülésén. 

 
Ülés Helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

földszinti tanácskozóterme 
 
 

Jelen vannak: Pelle István elnök  Nagykamarás polgármestere 
 Lantos Zoltán   Kevermes polgármestere 

 Süli Ernő    Kunágota polgármestere 
 Baukó Lászlóné   külsős tag 
 
                         
Jelen volt még:Dr. Szilbereisz Edit   munkaszervezet vezetője  
 Ágostonné Dohányos Ivett  költségvetési irodavezető 
  
 
P e l l e   István elnök: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, és a megjelenteket.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
Pénzügyi Bizottságának 4 tagjából 4 fő jelen van.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
Pénzügyi Bizottságának ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Süli Ernő bizottsági tagot. Kérem, 
aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal jegyzőkönyv-hitelesítőnek Süli Ernő bizottsági tagot megválasztotta.  
 
P e l l e   István elnök: Javaslom, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé a 4. sz. 
előterjesztést, mely „Tárulási megállapodás módosítása” tárgyában készült.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 
 

55/2015. (IX. 11.) sz. PB. határozat: 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a „Társulási 

Megállapodás módosítása” tárgyában készült 
előterjesztést felvette napirendjére.  

 
P e l l e   István elnök: Javaslom a fentiekkel kiegészített, a meghívóban közölt 
napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

56/2015. (IX. 11.) sz. PB. határozat: 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a 2015. szeptember 11-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Beszámoló a Társulás I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 
 Előadó: Pelle István elnök 
 
2.) Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben 

való részvétel 
 Előadó: Pelle István elnök 
 
3.) Előterjesztések 
 Előadó: Pelle István elnök 
 
4.) Bejelentések 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a Társulás I. félévi költségvetése 

végrehajtásáról 
 
 
P e l l e    István elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetőnek. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A határozati javaslat is 
tartalmazza, hogy a Kistérségi Társulás a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
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szóló beszámolót 1.725.823.000 Ft összevont bevételi és kiadási előirányzattal. Ebből 
318.822.000 Ft bevételi teljesítéssel, 64.681.000 Ft kiadási teljesítéssel valamint 
252.996.000 Ft záró pénzkészlettel elfogadja.  
Az Áht. az előző évektől eltérően már nem teszi kötelezővé a féléves beszámolónak a 
megtárgyalását és az elfogadtatását a Társulási Tanáccsal, illetve az önkormányzattal, 
de még is úgy láttuk jónak, hogy egy átfogó képet kaphatnak a tagok arról, hogy 
jelenleg hogy áll a társaság. Azért lehetnek ezek a magas eltérések és ezek az alacsony 
teljesítési %-ok, mert a bevétel 18,47 %-ban, míg a kiadás 3,75 %-ban teljesült. Mert 
mind a 4 pályázat, amelyet a Kistérség most folytat, annak az előirányzata be volt 
tervezve a 2015. évi költségvetésben. Az I. félévben a bevételek között az előlegek 
megérkeztek, azért van magas záró pénzkészletünk. De maga a szakmai teljesítésnek a 
folyamatai illetve maga a teljesítés az I. félévben még nem nagyon indult meg. Hiszen 
ha visszaemlékszünk Krisztován Anna is többször mondta, hogy a közbeszerzés 
felülvizsgálata elég későn történt meg, így szerződéseket is viszonylag későn tudtak 
kötni. Ezért lehet az, hogy a kiadások és bevételek ilyen alacsony összegben teljesültek. 
Azóta eltelt pár hónap, megindultak a kifizetések.  
Kérem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot ilyen formában 
szíveskedjenek elfogadni.  
 
P e l l e    István elnök: Megjelöltem egy-két dolgot, mint például belső ellenőrzés 
hozzájárulása, tagdíj, ezeket fizetnünk kell.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A tagdíjaknál és a belső 
ellenőrzési hozzáájulásoknál elmaradások vannak. A belső ellenőrzésről van egy 
határozat, ami arról szól, hogy azt az ellenőrzés megkezdése előtt a településeknek 
teljesíteni kell. Ez nagyon sok településnél nem történt meg. Illetve a tagdíjaknál igen 
jelentős elmaradások vannak. Illetve a havi ügyeleti díjaknál is, mert áprilistól 
bevezetésre került az orvosi ügyelet. Összességében szeptember 8-val 10 millió Ft 
hátraléka van. Kérjük a településeket, hogy a hátralékokat sürgősen rendezzék, mert a 
likviditása veszélybe kerülhet a kistérségnek. 
 
P e l l e   István elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki a határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Költségvetés I. félévi beszámolójának elfogadása  
 

57/2015. (IX. 11.) sz. PB. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót 1.725.823 e Ft összevont 
bevételi és kiadási előirányzattal, 318.822 e Ft bevételi 
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teljesítéssel és 64.681 e Ft kiadási teljesítéssel, valamint 
252.996 e Ft záró pénzkészlettel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. szeptember 11. 
Felelős: Pelle István elnök 

 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-

ben való részvétel 
 
 
P e l l e   István elnök: Röviden ismerteti az előterjesztést.  
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Európai Uniós Társadalmi Célú Kft-ben való részvétel  
 

58/2015. (IX. 11.) sz. PB. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa dönt arról, hogy  
 
1.) részt kíván venni alapító tagként az Európai Uniós 

Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben 75 ezer Ft rész 
üzletrésszel, melynek forrását a Társulás 2015. évi 
költségvetés általános tartalék terhére biztosítja; 

2.) a határozat mellékletét képező Társasági szerződés 
tervezet rendelkezéseit megismerte és azzal egyetért; 

3.) a társulási részüzletrészhez kapcsolódó szavazati jog 
gyakorlásával és közös képviseletével teljes jogkörben 
meghatalmazza a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Elnökét. 

4.) Felhatalmazza az Elnököt, hogy a határozat 
mellékletét képező Társasági szerződést aláírja és az 
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alapítással kapcsolatosan minden szükséges 
jognyilatkozatot, intézkedést megtegye.  

 
Határidő: értelem szerint folyamatos 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. szeptember 11. 
Felelős: Pelle István elnök 

 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések 
 
 
P e l l e    István elnök: Javaslom a 4. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a „Társulási 

Megállapodás módosítása” tárgyában készült.  
Röviden ismerteti az előterjesztést.  
A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot 
elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsági tagok személyében változás  
 

59/2015. (IX. 11.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak: 
 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsága megüresedett tagsági helyeire 2015. november 
1. napjától megválasztja: 
 
Tagok: 
Magyar Zsolt István  polgármester  
Szél Adrián külsős tag 
 
A bizottság külsős tagját 30.000. Ft tiszteletdíj illeti meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. szeptember 11. 
Felelős: Pelle István elnök 

 
 
P e l l e    István elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottságba Bontovics Krisztián külsős 

tag megválasztása 
 

60/2015. (IX. 11.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak: 

 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási 
Bizottsága megüresedett tagsági helyére 2015. november 
1. napjától megválasztja: 
 
Tagok: 
Bontovics Krisztián  külsős tag 
 
A bizottság külsős tagját 30.000. Ft tiszteletdíj illeti meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. szeptember 11. 
Felelős: Pelle István elnök 

 
 
P e l l e    István elnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Társulási megállapodás módosítása  
 

61/2015. (IX. 11.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak: 

 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja 
a tagtelepülések Képviselő-testületeinek 
 
„Határozati javaslat:  
 
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási megállapodását 2015. 
november 1. napjával a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős:……………. polgármester” 

 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosítás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: Varga Gusztáv elnök” 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. szeptember 11. 
Felelős: Pelle István elnök 

 
 
Dr. S z i l b e r e i s z    Edit munkaszervezet vezetője: Október 15-ig el kell fogadni a 
megállapodás módosítását a településeknek.   
 
 
 
 



 

 

8 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Bejelentések 
 
 
P e l l e    István elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése? 
Mivel a Bizottság napirendjén több tárgyalandó előterjesztés nem szerepel, és bejelentés 
sem hangzott el, az ülést 8 óra 50 perckor bezárom.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
  Pelle István                                          Süli Ernő   
bizottsági elnök                                                                                       bizottsági tag 
       


