
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:  
Elek Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében 2008. november. 13.napján 8 óra 50. 
perckor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László - Társulás elnök Elek polgármester, Kalcsó Istvánné – alelnök Kétegyháza 
polgármester, Dr. Perjési Klára – PB. Elnök Gyula polgármester, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza 
polgármester   
 
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – Szociális 
Intézményigazgató, Strifler Györgyné - Szociális Intézmény gazdasági vezető, Dr. Nagy 
Adrienn – Kistérségi iroda jogi képviselő, Hanyecz Ágnes – Pénzügyi Bizottság külső tag, 
Kóra János – Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens, Dr. Kerekes Éva – Elek PMH jegyző, 
Wittmann László – Békés Megyei Önkormányzat, Nemesvári Zoltán – Kistérségi Iroda,   
 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag 
jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Dr. Tarr Lajos személyében szeretnék javaslatot 
tenni 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,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos 
tanácstagot, Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
  Dr. Tarr Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
  
Pluhár László (elnök) 
Ismertetném a mai napirendi pontokat:  
 

Fő napirend: 
 

1. A Társulás 2009. évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása  
 

2. Döntés a közösen vállalt szociális alapszolgáltatási feladatokról 
 

3. Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása 
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4. Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.3.1. ajánlati felhívásra  
 

5. Pályázat benyújtása a 2008/10 számú „Téli Közmunkaprogram”-ra 
 

6. A Társulás 2009. évi tagdíj mértékének megállapítása 
 

7. Újkígyós nagyközség Támogatási kérelme 
 
Bejelentések: 

 
 

Pluhár László (elnök) 
Aki a mai napirendi pontokkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene? 
  
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés napirendi 
pontjait. 
 

Fő napirend: 
 

1. A Társulás 2009. évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása  
 

2. Döntés a közösen vállalt szociális alapszolgáltatási feladatokról 
 

3. Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása 
 

4. Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.3.1. ajánlati felhívásra  
 

5. Pályázat benyújtása a 2008/10 számú „Téli Közmunkaprogram”-ra 
 

6. A Társulás 2009. évi tagdíj mértékének megállapítása 
 

7. Újkígyós nagyközség Támogatási kérelme 
 
Bejelentések: 

 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
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1. A Társulás 2009. évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása  
 
 
Pluhár László (elnök) 
Írásban az előterjesztés elkészült, mindenki megkapta. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági 
ülésen elhangzott javaslatok alapján, illetve az írásos határozati javaslat alapján, mely része az 
anyagnak kíván-e valaki szóbeli kiegészítéssel élni? Amennyiben nem, szavazzunk. Aki 
elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2009. évi 72 ellenőri napot tartalmazó Belső 
Ellenőrzési tervét, az kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
   
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a jelen előterjesztés mellékletét képező 2009. évi 72 ellenőri napot tartalmazó Belső Ellenőrzési 
tervét.   
 
Felelős:  Pluhár László elnök 

             Lebenszky Attila irodavezető  

Határidő: értelem szerint 

 
 

2. Döntés a közösen vállalt szociális alapszolgáltatási feladatokról 
 
 
Pluhár László (elnök) 
Az előterjesztés előkészítője kíván e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz? 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Korábban három alapfeladat ellátást kellett a kistérség minden településének megvalósítani 
ahhoz, hogy jogosultak legyünk a kiegészítő normatívára. A jövő évi költségvetés már nem 
számol a támogató szolgálattal, illetve a közösségi ellátással. Korábban ezt a két feladatot 
láttuk el a házi jelzőrendszeres segítségnyújtással együtt. Ezen kellett most változtatni azért, 
hogy jogosultak legyünk továbbra is a kiegészítő normatívára. Javaslatunk az, hogy a házi 
jelzőrendszeres segítségnyújtás mellé négy településen a szociális étkeztetést és a házi 
segítségnyújtást is lássuk el.    
 
Pluhár László (elnök) 
Ismert a probléma, itt Kétegyháza volt a kulcskérdés, hogy ezekkel a feladatokkal bejön a 
feladatellátásba, mert amennyiben kívül maradt volna, a többcélú normatíva a másik három 
település számára nem lett volna lehívható. Kétegyházán ez a kérdés eldőlt, mert bejöttek az 
imént említett szociális feladatokkal, így egységesen ezeket, illetve a plusz vállalt feladatokat, 
amikről már korábban döntöttünk, valamennyihez lehívhatóvá válik a többcélú normatíva. Van-
e valakinek észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja a 
mellékelten csatolt megállapodás módosítás tervezetét, és egyben felhatalmazza a Társulás 
elnökét annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. A Társulási Tanács egyben 
tudomásul veszi, hogy ezen megállapodás módosítás érvényességéhez szükséges, hogy 
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valamennyi tagönkormányzat ezt megtárgyalja, és határozatával jóváhagyja, s felhatalmazza 
képviselőjét, annak aláírására. A továbbiakban a törvényben előírt és a kiegészítő normatíva 
finanszírozásának előfeltételeként Társulásunk a kistérség valamennyi településén az alábbi 
közös feladatokat látja el:- Házi jelzőrendszeres segítségnyújtást,- Szociális étkeztetést,- Házi 
segítségnyújtást, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a mellékelten 
csatolt megállapodás módosítás tervezetét, és egyben felhatalmazza a társulás elnökét annak 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
A Társulási Tanács egyben tudomásul veszi, hogy ezen megállapodás módosítás 
érvényességéhez szükséges, hogy valamennyi tagönkormányzat ezt megtárgyalja, és 
határozatával jóváhagyja, s felhatalmazza képviselőjét, annak aláírására., 
A továbbiakban, a törvényben előírt és a kiegészítő normatíva finanszírozásának 
előfeltételeként Társulásunk a kistérség valamennyi településén az alábbi közös feladatokat 
látja el: 
- Házi jelzőrendszeres segítségnyújtást, 
- Szociális étkeztetést, 
- Házi segítségnyújtást. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
 
3. Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása 

 
 
Pluhár László (elnök) 
Korábban a Társulási Tanács döntött arról, hogy az orvosi ügyelet feladatellátással 
kapcsolatban közbeszerzési pályázatot írunk ki. Jelenleg, aki a feladatot ellátja, nem kívánja 
tovább végezni. A közbeszerzési dokumentációk elkészültek, ezek továbbításra kerültek. Az 
ajánlatok beérkezésétől szükség van a Bíráló Bizottságra, amire van itt javaslat.   
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Természetesen elfogadom a javasolt személyeket a Bíráló Bizottságba, de mivel 
valamennyiünket érint ez a dolog, értesítsetek minden polgármestert, amikor ülésezik ez a 
Bizottság, és ha tudunk, én a magam részéről szeretnék ott lenni ezeken az üléseken.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot a megjelölt 
személyekkel.  
 
Pluhár László (elnök) 
Természetesen nincs akadálya, hisz számunkra is fontos kérdésről van szó. Van-e valakinek 
észrevétele, hozzászólása a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja, 
hogy 5 tagú Bíráló Bizottságot hoz létre a Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzési 
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pályázatának eljárásával kapcsolatban az alábbiak szerint:- Pluhár László, - Dr. Perjési Klára, - 
Lebenszky Attila, - Csúz Istvánné, - Kóra János személyében, kérem, kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 5 tagú 
Bíráló Bizottságot hoz létre a Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzési pályázatának 
eljárásával kapcsolatban az alábbiak szerint: 
- Pluhár László 
- Dr. Perjési Klára 
- Lebenszky Attila 
- Csúz Istvánné 
- Kóra János 
 

Felelős:  Pluhár László elnök 
             Lebenszky Attila irodavezető  
Határidő: értelem szerint 
 
 
 

4. Pályázat benyújtása a TÁMOP 5.3.1. ajánlati felhívásra  
 
 
Pluhár László (elnök) 
Ezzel kapcsolatban kaptunk most egy kiegészítő anyagot. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
elnökét kérdezem, hogy milyen határozatot hoztak ezzel kapcsolatban.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy hatalmazzuk fel a Társulás elnökét a 
mellékelten csatolt megállapodás aláírására, melynek értelmében a pályázatírót sikeres pályázat 
esetén 5%+Áfa díjazás illeti meg. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Nagyon jó ez a pályázat és támogathatónak tartom, csak a kérdésem, hogy minden településre 
vonatkozik-e? 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Természetesen ugyan úgy, mint a Téli Közmunka program, és minden Közmunka 
pályázatunkhoz hasonlóan, itt is minden település be lesz vonva a pályázatba.      
 
Pluhár László (elnök) 
Ennek még előnye, hogy ebben a pályázatban önerő nincs, teljes egészében támogatott. A külső 
cég, aki a pályázatot elkészíti, csak nyertes pályázat esetén kapja meg sikerdíját, az 5%+Áfa-t. .  
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Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
Az összeg legfeljebb 80 millió Ft lehet, és olyan továbbképzési lehetőséget biztosít valamennyi 
szociális munkatársunk számára, amelyet semmi mással nem lehet pótolni. Nagyon fontos, 
hogy a szociális munkában egyébként is jelentkező kiégést ezzel jól lehet oldani, és segíteni, 
hogy szolgálni tudják a kistérség lakóinak a gondját, baját. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e még kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, 
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, képessé tevő és önálló 
életvitelt elősegítő programjai támogatására, TAMOP-5.3.1. /08/1. kódszámon megjelent 
pályázati felhívásra. A pályázat készítésébe kerüljön bevonásra a Magyar Pályázatkészítő Iroda 
Zrt. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, a mellékelten csatolt megállapodás aláírására, melynek értelmében a pályázatírót 
sikeres pályázat esetén 5%+Áfa díjazás illeti meg, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
    
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Első lépés” – 
alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő 
programjai támogatására, TAMOP-5.3.1. /08/1. kódszámon megjelent pályázati felhívásra. A 
pályázat készítésébe kerüljön bevonásra a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt. A Társulási 
Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a 
mellékelten csatolt megállapodás aláírására, melynek értelmében a pályázatírót sikeres pályázat 
esetén 5%+Áfa díjazás illeti meg. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 

5. Pályázat benyújtása a 2008/10 számú „Téli Közmunkaprogram”-ra 
 
 
Pluhár László (elnök) 
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozati javaslatát elnök asszony, ismertesse.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak. Továbbá elfogadta azt a tájékoztatást, hogy ebben 
a programban rész vehető 100 munkanélküli után, amit a Munkaügyi Központ ad meg, 3 főt 
lehet javasolni, és így 48 fő jött ki. 
 
Pluhár László (elnök) 
Két határozati javaslat elfogadása válik szükségessé. Van-e valakinek észrevétele, 
hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy pályázatot nyújt be a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008/10 Közmunka pályázat felhívására, „Téli 
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Közmunkaprogramra”. A pályázat önerejét a társulás biztosítja. A Társulási Tanács 
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008/10 Közmunka pályázat felhívására, „Téli 
Közmunkaprogramra”. A pályázat önerejét a társulás biztosítja. A Társulási Tanács 
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Pluhár László – elnök 
Határidő: azonnal   
 
Pluhár László (elnök) 
Aki elfogadja, hogy a pályázati önerőt a települések a foglalkoztatottak számával arányosan 
biztosítják és átutalják a Társulás számlájára, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a pályázati 
önerőt a települések a foglalkoztatottak számával arányosan biztosítják és átutalják a Társulás 
számlájára. 
  
Felelős: Pluhár László – elnök 
Határidő: azonnal 
  
 

6. A Társulás 2009. évi tagdíj mértékének megállapítása 
 
 
Pluhár László (elnök) 
Megkérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati 
javaslatukat.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
Az eddigi 60.-Ft/fő összeggel szemben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 igennel, és 1 
tartózkodással 70.-Ft/fő tagdíj mértéket javasolja elfogadni. Továbbá felkérte a Társulás 
munkaszervezetét, hogy vizsgálja meg a Társulás területén lévő iskolák összevonásának 
lehetőségét, és az ezzel nyerhető többlet normatíva támogatás mértékét. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, 
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy  2009.évben a tagönkormányzatok által fizetendő tagdíj 
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mértékét 70,-Ft/fő/év összegben állapítja meg, s egyben felkéri a Tanácstagokat, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy ezen tétel a jövő évi költségvetési rendeletükben szerepeljen, s a 
tagdíj 2009.április 30.napjáig átutalásra kerüljön, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy  
2009.évben a tagönkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét 70,-Ft/fő/év összegben 
állapítja meg, s egyben felkéri a Tanácstagokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy ezen tétel a 
jövő évi költségvetési rendeletükben szerepeljen, s a tagdíj 2009.április 30.napjáig átutalásra 
kerüljön. 
 
Felelős: Pluhár László elnök és 
              valamennyi Társulási tanácstag 
Határidő: azonnal 
 
 
 

7. Újkígyós nagyközség Támogatási kérelme 
 

 
Pluhár László (elnök) 
Újkígyós Nagyközség önkormányzata 2009-ben ismét pályázatot nyújt be az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett városi cím elnyerésére. Ehhez kéri a mi 
Támogató nyilatkozatunkat. Javaslom, segítsük Újkígyóst a várossá nyilvánításban.  
 
A részt vevő polgármesterek elmondták, hogy a Képviselő-testületük már döntött a Támogató 
nyilatkozat elfogadásáról, és támogatták az elképzelést.  
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása ezzel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy támogatja Újkígyós Nagyközség várossá 
nyilvánításának pályázatát. Támogatói nyilatkozat aláírására felhatalmazza a Társulás elnökét, 
kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2008.(11. 13.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy támogatja 
Újkígyós Nagyközség várossá nyilvánításának pályázatát. Támogatói nyilatkozat aláírására 
felhatalmazza a Társulás elnökét.  
 
Felelős: Pluhár László elnök és 
Határidő: értelem szerint 
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Bejelentés: 
 
Pluhár László (elnök) 
A szociális területen mi óriási feladatot végzünk el, nagyon sok ember dolgozik a szociális 
ágazatban. November. 12.-én volt a szociális munka napja, és a Társulás nevében szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik a szociális területen dolgoznak, hisz az elmúlt években 
hatékonyan és eredményesen végezték a feladatukat.  Egyben szeretném bejelenteni és 
gratulálni az igazgatóasszonynak, hogy e szép nap alkalmából a Minisztériumban egy 
ünnepségen vett részt, ahol a munkája elismerése gyanánt a miniszter asszony aláírásával az 
államtitkártól egy kitüntetést vett át.   
   
Minden polgármester gratulált és elmondták, hogy mennyire szívvel-lélekkel végzi az 
igazgatóasszony a munkáját, mely munkához a továbbiakban sok sikert és jó egészséget 
kívántak.  
 
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgatónő) 
Köszönöm szépen, de azért hozzá kell tennem, hogy valójában én ezt nem egyedül értem el. 
Sikerült olyan kollegákra találni, és olyan kollegákkal dolgozni, akik maximálisan segítik az én 
munkámat, és én is köszönettel tartozom ezért.  
  
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a 
mai Társulási tanácsülésünket ezennel bezárom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                   Dr. Tarr Lajos 
        elnök                          jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------- 
Germán Jánosné 

Jegyzőkönyvkészítő  


