
Iktszám: 195/2008. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  

Gyula Város Kistérségi Iroda Tárgyaló Termében 2008. augusztus 18. napján 11 órakor 

kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Rendkívüli Társulási Tanács 

ülésén. 

 

Jelen vannak: 

 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Pluhár László-elnök, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármestere, Szabó Árpád – Gyula város 

alpolgármestere (meghatalmazás alapján)  

 

Meghívottként megjelentek: 

Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – Szociális Intézmény 

igazgató. 

 

Pluhár László (elnök) 

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Kétegyháza polgármestere, illetve 

alpolgármestere egyéb elfoglaltsága miatt jelezte távolmaradását. Megállapítom, hogy 3 fő 

szavazatra jogosult tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Ismertetem a mai 

napirendi pontokat. A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl, a bejelentések között 

kérem,vitassuk meg a Kistérségi Orvosi Ügyelet működési hiányosságait. 

Aki a mai napirendi ponttokkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg.  

Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

98/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
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A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés 

napirendi pontjait. 

 

Fő napirend:  

1. Ellátások integrálása és pályázatok benyújtása a támogató szolgáltatást, a 

közösségi ellátásokat működtető szolgáltatók befogadására és állami 

támogatására. 

 

2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szakmai 

programjainak a módosítása 

Bejelentések: Kistérségi Orvosi Ügyelet működési hiányosságai 

 

Felelős: Pluhár László elnök 

Határidő: azonnal 

 

Pluhár László (elnök) 

Dr. Tarr Lajos személyét illetően teszek javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítőjére. Aki ezzel 

egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

99/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta Dr. Tarr 

Lajos tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Felelős: Pluhár László elnök 

              Dr. Tarr Lajos tanácstag 

Határidő: azonnal 

Pluhár László (elnök) 

Első napirend tárgyalása következik: ellátások integrálása és pályázatok benyújtása a támogató 

szolgáltatást, a közösségi ellátásokat működtető szolgáltatók befogadására és állami 

támogatására. 
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Az elmúlt héten személyes megbeszéléseink során már Igazgató asszonnyal megbeszéltük a 

pályázat benyújtásának lehetőségeit, a szükséges változtatások főbb irányait, felkérem Igazgató 

asszonyt, tájékoztassa a Társulási Tanács tagjait. 

Szilágyiné Tóth Erzsébet 

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján pályázatot írt 

ki a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások állami finanszírozási rendszerbe történő 

befogadására és működésének támogatására. Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók, 

amelyek regisztráltak a Pályázatkezelő internetes rendszerébe és megfelelnek a pályázati 

kiírásban foglalt feltételeknek.  

A pályázat benyújtásának a határideje ez év szeptember elseje. 

Előnyben részesül az a pályázó, amely a pályázat benyújtásának időpontját megelőző egy 

évben normatív állami hozzájárulásban részesült, vagy a szolgáltatás tárgyi feltételeinek 

kialakításához a pályázat benyújtásának időpontját megelőző két évben állami vagy európai 

uniós támogatásban részesült.  

Az a támogató szolgáltatásra működési engedéllyel rendelkező, vagy működési engedélyt 

kérelmező fenntartó pályázhat, amely vállalja a minimális teljesítményhatár 3000 

feladategység/év ellátását, valamint az adatok pontos szolgáltatását. Egy ellátási területre a 

fenntartó  csak egy szolgálattal pályázhat, amennyiben több szolgáltatóval működik, úgy a 

szolgáltatások integrálhatók és azok mutatói összevonhatók. Alaptámogatást az integrált 

szervezet legfeljebb három szolgálat után számolhat el. Ha az e szempontból figyelembe vett 

2 integrált szolgálattal együtt a kötelezően teljesítendő feladatmutatónak csak a részleges 

emelését vállalja, úgy az alaptámogatás arányosan csökken. A pályázó teljesítményarányosan 

kap finanszírozást, figyelemmel a támogatási volumenkorlátra.  

Működési engedéllyel rendelkező pályázhat akkor, ha vállalja a minimális teljesítményhatár, 

éves átlagban 40 ellátott ellátását. Minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtani. 

Az FSZH a támogatást, a miniszteri döntés alapján, az ajánlottnál kisebb szolgáltatói 

teljesítmény alapján is megállapíthatja.  

Dr. Tarr Lajos: 

Hogyan valósul meg a feladatellátás? 

Szilágyiné Tóth Erzsébet: 

Szakmailag az ellátás változatlan, maguk az ellátottak nem észlelnek változást. 

Lebenszky Attila: 

Kétegyháza nincs a rendszerben, ott mi lesz, hogyan valósul meg a feladatellátás? 
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Szilágyiné Tóth Erzsébet: 

Vállaltuk a kistérségi szintű feladatellátást, ott is megszervezzük, ellátjuk. 

   Pluhár László  

   Változik az elszámolások metodikája. Az ellátottak számának legalább a megtartása 

szükséges, mert csak így valósulhat meg a dolgozói létszám megtartása. 

Szilágyiné Tóth Erzsébet: 

Amennyiben nem teszzük meg mi a megváltozott feltételek szerint a feladatelátást, megteszik 

más szervezetek. A kérdés az, hogy kiterjesszük-e az ellátásokat azokra a területekre, ahol 

hiányos az ellátások lefedettsége. 

Lebenszky Attila: 

Kiterjeszthetjük-e a feladatellátást például a Sarkadi Kistérség területére? 

Szilágyiné Tóth Erzsébet: 

A működési engedélyünk alapján megtehetjük, azzal, hogy kimondjuk: az elsődleges ellátási 

területünk a Gyulai Kistérség települései. 

   Pluhár László: 

Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik, és szavazásra teszi fel az I. határozati 

javaslatot. 

Aki az I. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

 

100/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2009. 

január 1-től a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 1. számú 

Támogató Szolgálatához, - amelynek telephelye: Gyula, Jókai u. 30. sz. ( működési 

engedély  szám:1/541/2004 módosítva 2007. szept. 28-án, iktatószám 5/139-3/ 2007) - 

integrálja a 2 és a 3. számú Támogató szolgálatokat, ( amelyek működési engedélyeinek  

számai:  

2. számú: 5 / 1788-2 /2006, módosítva 5/ 1788-3/ 2006 és 2007. szept. 28-án 5/72 -1/2007.  

3. számú: 5/ 1789 -5 / 2006 módosítva 2007. szept. 28-án 5/ 139-7/ 2007.) 
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és ezzel egyidőben - 2008 december 31-ével - megszűnteti a 2. és 3. számú Támogató 

szolgálatokat. 

Ellátási területe: a Gyulai Kistérség települései: Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza és a 

Sarkadi Kistérség települései: Sarkad, Sarkadkeresztúr, Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, 

Mezőgyán, Geszt, Okány, Zsadány, Biharugra, Körösnagyharsány. 

Elsődleges ellátási területe: a Gyulai Kistérség települései: Gyula, Elek, Lőkösháza, 

Kétegyháza 
Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

   Pluhár László: 

Szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot. 

Aki a II. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

101/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2009. 

január 1.-től a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, 1. számú 

Szenvedélybetegek közösségi ellátásához, amelynek telephelye: Gyula, Jókai u. 30. sz. 

(működési engedély szám: 5/1789-6/2006; módosítva 2007. szept. 28-án 5/139-10/ 2007)  

integrálja a 2 és a 3. és 4. számú Szenvedélybetegek Közösségi ellátásokat  

(működési engedély számok: 

 2. sz. 5/ 1789-7/ 2006, módosítva 2007. szept. 28-án 5/ 139-11/2007;  

3sz.:5/1789-8/ 2006  módosítva 2007.szept. 28-án5/139-12/2007. 

4sz. 5/1789-11/2006. módosítva 2007. szept. 28-án: 5/139-13/2007.) 

 és ezzel egyidőben 2008 december 31-én megszűnteti a 2. és 3. és 4. számú 

Szenvedélybetegek közösségi ellátásokat. 

Ellátási területe: Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza 
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Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

   Pluhár László: 

Szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot. 

Aki a III. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

102/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2009. 

január 1.-től a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 1. számú 

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásához, amelynek telephelye: Gyula, Jókai u. 30. sz. 

(működési engedély szám: 5/1789-9/ 2006 módosítva 2007. szept. 28-án 5/139-14/2007.) 

integrálja a 2 számú Pszichiátriai betegek közösségi ellátását (működési engedély száma:  

5/1789-10/2006 módosítva 2007. szept. 28-án 5/139-15/2007.) és ezzel egyidőben – 2008. 

december 31.-én - megszünteti a 2. számú Pszichiátriai betegek közösségi ellátását. 

Ellátási területe: Gyula, Elek, Lőkösháza, Kétegyháza 

 

Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

 Határidő: értelem szerint 

 

   Pluhár László: 

Szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot. 

Aki a IV. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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103/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének fenntartója - 

pályázatot nyújt be az ESZA Kht. Hazai Programigazgatóságához az intézmény által 

működtetett támogató szolgáltatás befogadására és állami támogatására 

     

Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

Határidő: 2008. szeptember 01. 

 

   Pluhár László: 

Szavazásra teszi fel az V. határozati javaslatot. 

Aki az V. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

104/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének fenntartója - 

pályázatot nyújt be az ESZA Kht. Hazai Programigazgatóságához intézmény által 

működtetett a közösségi szenvedélybeteg ellátás befogadására és állami támogatására 

     

Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

  Határidő: 2008. szeptember 01. 

 

   Pluhár László: 

Szavazásra teszi fel a VI. határozati javaslatot. 
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Aki a VI. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

105/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének fenntartója - 

pályázatot nyújt be az ESZA Kht. Hazai Programigazgatóságához az intézmény által 

működtetett közösségi pszichiátriai ellátás befogadására és állami támogatására 

 

Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

Határidő: 2008. szeptember 01. 
 

   Pluhár László: 

A következő napirendi pontunk a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye szakmai programjainak a módosítása. Felkérem Igazgató asszonyt tájékoztassa a 

Társulási Tanácsot a szakmai programok módosításának szükségességéről. 

Szilágyiné Tóth Erzsébet: 

Az előző döntések értelmében az integráció következtében módosul a feladatellátás, így 

módosítani szükséges a kapcsolódó szakmai programokat. A két határozati javaslat ezt 

tartalmazza, a szakmai programok a határozati javaslat mellékletét képezik.  

  

   Pluhár László: 

Kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik, és szavazásra teszi fel az I. határozati 

javaslatot. 

Aki az I. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

  8



 

106/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátásának szakmai programját jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerint. 

Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

Határidő: azonnal 

   Pluhár László: 

Szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot. 

Aki a II. határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 

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

 

107/2008.(08. 18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szenvedélybetegek 

közösségi ellátásának szakmai programját jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerint. 
 

Felelős:  Pluhár László elnök 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 

Határidő: azonnal 

Bejelentések: 

   Pluhár László: 

2008. augusztus15.-én az ügyeleti idő megkezdését követően látogatást tettem a az eleki 

központi orvosi ügyeleten, ahol azzal a ténnyel szembesültem, hogy ügyeletes orvos nem volt 

beosztva munkavégzésre, valamint 2008. augusztus 16.-án is érdeklődtem az ügyeletes orvos 

személyéről, de azt a tájékoztatást kaptam, hogy helyben nincs beosztott ügyeletes orvos. 

Tájékoztatást kérek a Medic-Help Bt. vezetőjétől, Dr. Ali Bassam – tól, hiszen ilyen még nem 

fordult elő egyszer sem az együttműködésünk során. 
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Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a 
mai rendkívüli társulási tanácsülésünket ezennel 12 óra 10 perckor bezárom.   
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                   Dr. Tarr Lajos 
        elnök                          jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 

------------------------------------- 
Kóra János 

Jegyzőkönyvkészítő  
 

 

 

 

 
 

 


