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Készült: 
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2012. december 11-én 9.00 

órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli 

ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi – 

Lőkösháza polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke, Pluhár László – Társulási Tanács tag, 

Elek polgármester, Galbács Mihály-Gyula alpolgármester (meghatalmazással); 

 

Meghívottként megjelentek: 

KlemmnéKalcsó Lilla – Kistérségi irodavezető, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági 

vezető, Dr. Legeza László – Kistérségi iroda jogi képviselő, SzelezsánnéPoptyilikán Anikó – 

Pedagógiai Szakszolgálat igazgató, Petróczki Zoltán Gábor – Járási Tankerület Igazgató. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Tisztelt Társulási Tanács. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, köszöntöm a kedves 

vendégeket, akik megjelentek a mai ülésünkön. A mai ülésen javaslom, hogy az írásos 

napirendnek megfelelő napirendeket tárgyaljuk. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom polgármestertársaim közül Pluhár Lászlót, 

Elek Város polgármesterét.Aki elfogadja,Pluhár Lászlót Elek polgármesterét jegyzőkönyv 

hitelesítőnek, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?   

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

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

 

144/2012.(XII.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta,Pluhár Lászlót 

Elek Város polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Felelős:  Kalcsó Istvánné alelnök 

Pluhár László Elek polgármester 

Határidő: 2012. december 11. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Javaslom, hogy a napirendeket az írásos napirendnek megfelelően úgy tárgyaljuk, hogy a kettes 

napirend ne kerüljön megtárgyalásra, mert a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülésen ezt 

előzetes egyeztetéssel levették napirendről. Aki azzal egyetért, hogy a SANI-MED Trans 

Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi együttműködés megtárgyalásatekintettel arra, hogy az 

előterjesztés nem készült el a Társulási Tanács is ennek megfelelően módosítsa a mai 

napirendeket. Aki elfogadja, hogy a „SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi 

együttműködés megtárgyalása”című napirendet leveszi a mai napirendi pontok közül, 

kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 



Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

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

 

145/2012.(XII.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 

„SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi együttműködés megtárgyalása”című 

napirendet leveszi a mai napirendi pontok közül. 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

           Dr.Görgényi Ernő elnök 

Határidő: 2012.december 11. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat. 

 

I. Fő napirend: 

 

1./Döntés a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 azonosító számú, „Szociális alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Elek városban” pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság 

biztosítására 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

 

2./Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

 

3./A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megtárgyalása 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

 

II. Bejelentések:  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai napirendekhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. 

Aki elfogadja a mai napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 

Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

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

 

 

146/2012.(XII.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 

a mai napirendi pontokat: 

 

 

 



I. Fő napirend: 

 

1./Döntés a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 azonosító számú, „Szociális alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Elek városban” pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság 

biztosítására 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

 

2./Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

 

3./A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megtárgyalása 

Előadó:Kalcsó Istvánné- alelnök 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

             Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: 2012. december 11. 

 

 

I. Fő napirend: 

 

 

1./Döntés a DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 azonosító számú, „Szociális alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése Elek városban” pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság 

biztosítására 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

A hosszú nevű napirend valójában egy egyszerű napirend. Az írásos anyagot mindenki 

megkapta. Arról van szó, hogy Elek Város esetében egy beruházás bonyolódik a szociális 

feladatok ellátására. Ehhez pályázatot nyert Elek VárosSzociális alapellátás infrastrukturális 

fejlesztésére. A pályázatnak eleme a nyilvánosság biztosítása. A nyilvánosság biztosítása is 

egyszerűsített eljárást követelt meg, tehát három ajánlatot kellett megkérni a Kistérségi 

Irodának. A három ajánlatból kell a Társulási Tanácsnak minden szempontból a legkedvezőbb 

ajánlatot kiválasztani. Kérem, a Társulási Tanács tagjait, hogy az írásos előterjesztés alapján 

szíveskedjenek a véleményüket elmondani. Felkérem a pénzügyi és ellenőrző bizottság 

elnökét, hogy szíveskedjen a bizottság álláspontjáról tájékoztatni. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Köszönöm szépen a szót. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javasolja a legolcsóbb 

árajánlatot tevőt elfogadni, hogy a nyilvánosságot biztosítsa a pályázatnál. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Köszönöm szépen. A legalacsonyabb árajánlatot az Ant-Art Grafika és Szolgáltató Bt. nettó: 

391.000.- Ft, bruttó: 496.570.- Ft adta. Kíván – e ehhez valaki hozzá szólni. Aki elfogadja a 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát a legkedvezőbb ajánlatot. 

 

 



Megállapítom, hogy a Társulási Tanács az írásos határozati javaslatot elfogadta azzal, hogy 

megnevezte az Ant-Art Grafika és Szolgáltató Bt. –t a feladat ellátására. 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

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

 

 

147/2012.(XII.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Új 

Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szociális 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában” című, DAOP-4.1.3/A -11-2012-0009 

jelű pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság biztosításáraaz Ant-Art Grafika és Szolgáltató 

Bt.-t bízza meg. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Felelős:Kalcsó Istvánné alelnök 

Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: 2012. december 11. 

 

 

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

A Társulási Megállapodás módosítására azért van szükség, azért vált szükségessé, mert 

jogszabályi változás értelmében, a Pedagógiai Szakszolgálatunkat át kell, hogy adjuk az 

államnak működtetésre ugyan úgy, mint ahogy ez a közoktatási intézmények esetében meg fog 

történni január 1-től. Az írásos anyagot mindenki megkapta, én szóban nem szeretnék 

kiegészítést tenni. A feladatellátást nem lehet biztosítani január 1-től, ezért egyértelmű, hogy a 

Társulási Megállapodásunkat módosítani kell. Pénzügyi és ellenőrző bizottság elnökét, hogy 

szíveskedjen a bizottság álláspontját előadni. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Mivel ez egy technikai jellegű döntés kellett meghozni, javasoljuk a Társulási Tanácsnak is a 

Társulási Megállapodás ez irányú módosítását. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk.Aki elfogadja a Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításátkézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

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

 

148/2012.(XII.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2012. 

december 31-i nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 



1./   2.2.Társulás tagjaiáltalatöbbcélúkistérségitársulásraátruházottfeladat-és 

hatáskörök: 

1. közoktatás: az 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-banmegjelölt pedagógiai 

szakszolgálatifeladatokközülagyógypedagógiaitanácsadás,nevelés-tanácsadás,a 

továbbtanulásés  pályaválasztási tanácsadás feladatokat, logopédia  valamint  a 

gyógytestnevelés.  (törlésre kerül) 

2./A feladatellátás módja: 

Ellátandó feladatok 

AGyulaésKörnyékeTöbbcélúKistérségiTársulásazalábbiközszolgáltatási feladatok 

társulásiformábantörténőközösellátásátvállalja: 

(törlésre kerül) 

1. szervezőtevékenységévelbiztosítja,hogyakistérségvalamennyiönkormányzatának 

fenntartásában működővalamennyiközoktatásiintézmény megfeleljena 

kormányrendeletbenmeghatározottátlaglétszámravonatkozófeltételeknek. 

aközoktatásiszakszolgálati feladatokközülaTársulásakistérségtelepülésein 

felvállaljaagyógytestnevelés, anevelésitanácsadás,atovábbtanulásésa 

pályaválasztásitanácsadás,alogopédiafeladatait. 

afeladatokellátásáraszerződéstkötaGyulaVárosÖnkormányzatának Alapfokú 

Oktatási,Művészetoktatási,SportiskolaiésPedagógiaiSzakszolgálatiIntézményével 

ésaGyulaésKörnyéke Többcélú KistérségiTársulás EgységesPedagógiai 

SzakszolgálatiIntézménnyel. 

3./4. Közösintézmények,szervezetektartása 

   (törlésre kerül):II.      Gyulaés  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  
P edagógiaiSzakszolgálatiIntézmény 

Székhelye:5742.Elek,Lőkösháziút17-19. 

Azintézményáltalellátott feladatok: 

-pedagógiaiszakszolgálatifeladatokellátása, 

-nevelésitanácsadás, 

-továbbtanulási,pályaválasztásitanácsadás, 

-logopédia. 

7./A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

8./A Társulási megállapodás módosításának hatályossá válásához a tagönkormányzatok 

képviselőtestületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás 



elnökét, hogy a jóváhagyó határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős:Kalcsó Istvánné alelnök 

Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: 2012. december 11. 

 

 

3./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ közötti átadás-átvételi megállapodás megtárgyalása 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Tisztelettel köszöntöm megjelent vendégünket Petróczki Zoltán urat, aki a gyulai tankerület 

vezetője. Azért kértük meg igazgató urat, hogy legyen jelen a tanácskozásunkon, mert az 

átadás-átvételt egyrészről a Társulási Tanács biztosítja, az elnök útján másrészről az 

Intézményfenntartó Központ képviselőjeként a tankerületi vezetőnek, kell ebben az esetben 

eljárni. Az ülés előtt a pénzügyi bizottsági ülésen ezt a napirendet is tárgyaltuk. Ezért először a 

pénzügyi bizottság véleményét kérném szépen ezt követően vitára, bocsátom az írásos 

előterjesztést. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Köszönöm szépen a szót. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 

több dolgot igyekeztünk lepontosítani, hiszen volt nem teljesen egyértelmű, hogy egy megyei 

kötelezettséget, hogyan tudunk Járási szinten átadni. Kiderült, hogy ez csak egy technikai dolog 

és hogy ki milyen formában fog ebben a feladatban részt venni. Személy szerint nekem 

Lőkösháza polgármesterének fontos, hogy a feladatellátás az eddig megszokott magas szakmai 

színvonalon a továbbiakban is biztosított legyen. Ennél is fontosabb, hogy a feladatellátás 

módja ne változzon, hogy továbbra is helyben történjen ennek a szakszolgálati feladatnak az 

ellátása, utazó pedagógusi szolgálat megszervezésén keresztül. Ne a gyerekeknek kelljen 

beutazni.  A nyitott kérdésekre igazgató úr jelenlétében választ kaptunk és ezt követően a 

pénzügyi bizottság elfogadásra, javasolja a Társulási Tanácsnak az erről szóló előterjesztést. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Köszönöm szépen. Szeretne-e valaki hozzászólni? 

Alaposan megvitattok a Pénzügyi Bizottsági ülésen az előterjesztést, de megkérdezem igazgató 

urat, kíván e hozzászólni az előterjesztéshez? 

 

Petróczki Zoltán Gábor (Járási Tankerület Igazgató) 

Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottsági ülésen azok a legfontosabb kérdések tisztázódtak, 

amelyek nagyon is helyesen nyugtalanítják az érintett települések polgármestereit, hiszen 

mindenkinek az a célja, hogy ezek a szolgáltatások a lehető legmagasabb színvonalon 

folytatódjanak. Úgy gondolom, hogy az új rendszer ezt garantálni fogja. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk.Aki elfogadjaa Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti 

átadás-átvételi megállapodás megtárgyalásáról szóló határozatot az kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

 



Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

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

 

149/2012.(XII.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 

fenntartásában működő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálati Intézményt, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételétről szóló törvény alapján 2013. január 1-től átadja a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. A Társulási Tanács felhatalmazza az 

elnököt, hogy az előterjesztés mellékletét képző átadás – átvételi megállapodást aláírja, 

valamint az átadás-átvétellel összefüggő jognyilatkozatokat megtegye.Megköszöni és elismeri 

az Intézmény dolgozóinak a Kistérségi Társulásnál folytatott munkáját. 

Felelős:Kalcsó Istvánné alelnök 

Dr. Görgényi Ernő elnök 

 

Határidő: 2012. december 11. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Ezúton szeretném még egyszer, megköszöni a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményénél 

dolgozók munkáját. Bízunk benne, hogy ugyan más felállásban, más formában, de ugyan így 

ezután is együtt fogunk dolgozni és a településeink hasznára válik továbbra is ennek a szakmai 

csoportnak a munkája. Számunkra ez egy nagyon fontos vívmány volt az elmúlt két 

esztendőben, hogy eljutottunk idáig, hogy a három kisebb településen is működhetett ez a 

szakszolgálat. Még egyszer köszönöm a munkátokat. 

 

II. Bejelentések:  

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Kíván -e a polgármesterek vagy a vendégek közül valaki hozzászólni.  

 

Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester) 

Szeretném kérni, hogy zárt ülést is tartsunk, mert szeretném, ha döntést hoznánk egy 

kérdésben. Kérem, hogy csak a polgármesterek és az irodavezető legyen jelen.   

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Van – e még valakinek bejelenteni valója. Ha nem köszönöm a megjelenést. A mai rendkívüli 

társulási tanácsülést ezennel bezárom. 

 

Gyula, 2012. december 11. 

 

 

 

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

Kalcsó Istvánné alelnök  Pluhár László jkv. hitelesítő 

 

      

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

Klemmné Kalcsó Lilla jkv vezető 


