
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:  
Gyula Város Önkormányzat Ovális tárgyaló termében (5700 Gyula, Petőfi tér.3.sz.) 2008. 
december. 19. napján 10 óra 00. 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, Szabó Árpád –Gyula alpolgármester, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármester, 
Dr. Perjési Klára – Gyula polgármester   
 
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, 
Strifler Györgyné – GYKESZGYI gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi iroda jogi 
képviselő, Csúz Istvánné – Kistérségi Iroda gazdasági vezető, Hanyecz Ágnes – Pénzügyi 
Bizottság külső tag, Nádházi István – Kistérségi oktatási referens, Czene Ildikó – Kistérségi 
Iroda pénzügyi előadó 
 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag 
jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Dr. Perjési Klára 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: 
 
137/2008.(12. 19 .) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Perjési 
Klára tanácstagot, Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
  Dr. Perjési Klára polgármester  
Határidő: azonnal 
  
Pluhár László (elnök) 
Ismertetném a mai napirendi pontokat:  
 

I. Tájékoztató: 
 

1. Tájékoztató a „Kistérségi finanszírozás aktuális kérdéseiről” 
 

2. Tájékoztató a „Legjobb Önkormányzati gyakorlatok programja” című pályázatról 
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II. Fő napirend: 

 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Turizmusfejlesztési Stratégiája 
2007-2013  
 

2. Döntés a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 
 

3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetési koncepció 
elfogadása 
 

4. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása 
 

5. Döntés a DAOP-2008-4-1-3-/C Bölcsőde pályázat közbeszerzési eljárásának és 
projektmenedzsmentjének a közbeszerzési pályázatáról 
 

 
6. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és a Kistérségi Iroda 

létszámának módosítása   
 
    

III. 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: 
 
138/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés napirendi 
pontjait. 
 

I. Tájékoztató: 
 

1. Tájékoztató a „Kistérségi finanszírozás aktuális kérdéseiről” 
 

2. Tájékoztató a „Legjobb Önkormányzati gyakorlatok programja” című pályázatról 
 
 

II. Fő napirend: 
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1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Turizmusfejlesztési Stratégiája 
2007-2013  
 

2. Döntés a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 
 

3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetési koncepció 
elfogadása 
 

4. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása 
 

5. Döntés a DAOP-2008-4-1-3-/C Bölcsőde pályázat közbeszerzési eljárásának és 
projektmenedzsmentjének a közbeszerzési pályázatáról 
 

6. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és a Kistérségi Iroda 
létszámának módosítása   

 
    

III. Bejelentések:  
 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 

I. Tájékoztató: 
 

1. Tájékoztató a „Kistérségi finanszírozás aktuális kérdéseiről” 
 
Pluhár László (elnök) 
Korábban már készült egy ilyen anyag. Ennek a felfrissítését kérte Dr. Perjési Klára, ezért 
emeltük be most a napirendbe. Megkérem Nádházi Istvánt az anyag elkészítőjét, amennyiben 
van szóbeli kiegészíteni valója az írásos anyag mellé, azt tegye meg.  
 
Nádházi István (Kistérségi oktatási referens)   
Tanulmányomat két részre osztottam. Egy általánosabb rész, ahol a törvényi hátteret próbáltam 
leírni, és egy kiegészítő táblázat révén a pénzügyi részt kívántam bemutatni. A pénzügyi rész 
fontosságán kívül szeretném azt kiemelni, hogy ha ebben az esetben a kistérségi társulás tartja 
fenn a közoktatási intézményeket, akkor nemcsak a pénzügyi finanszírozási rész kedvezőbb, 
hanem a létszám határok is. Abban az esetben is, ha csak fenntartóként van jelen, és abban az 
esetben, ha közös igazgatású fenntartóként, akkor sokkal kedvezőbben.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester) 
Ügyrendi jellegű, amit jelezni szeretnék. Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság ülésén is Szabó Árpád alpolgármester helyettesített, én ugyan itt vagyok az ülésen, de 
Gyula Város képviseletét, ma az alpolgármester úr tölti be.  
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Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnök-Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, ami gondolatébresztő, és 
előzetes elgondolásokat tartalmaz, felfrissített változata egy korábbi anyagnak. Láttatja velünk 
az aktuális finanszírozási kérdéseket és a jövőre vonatkozó elgondolásokat, a megbeszélés erről 
folyt az ülésen.  
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)   
Ha megcsinálnánk a kistérségi iskoláknak az összevonását, hogy közös társulás által fenntartott 
iskola legyen, és beutaztatjuk azokat a gyerekeket, akik felsőbe járnak (pl: 7-8 osztály), akkor 
összességében, mint egy 79-80 millió forint többlettámogatáshoz tudna hozzájutni a kistérség. 
Ha nem csinálunk semmit, csak annyit, hogy társulás tartja fenn, de minden marad a régiben, 
minden gyerek oda jár, ahová eddig járt, akkor is plusz 40 millió forintos többlettámogatáshoz 
jutunk. Javasoljuk, hogy minden önkormányzat Képviselő-testülete fontolja meg. A Szociális 
Intézményünk jó példájára hivatkozva, aki hamarabb lép az többet nyer. Mi viszonylag hamar 
megléptük az ország többi társulásához képeset, és jelentős többletforrásokhoz jutottunk. Ez az 
idő haladtával csökken, de még mindig plusszakat tudunk elérni. Az iskolánál ugyan ez van.  
 
Pluhár László (elnök) 
Kistérségi fenntartásnál egy kicsit megengedőbb a szabályozás, főleg a csoportbontás, 
létszámok vonatkozásában. Igen, jó példa a Szociális Intézménnyel való együttműködés, amit 
kiterjeszthetünk az oktatás felé is, elvben az anyag ezt alátámasztja. Viszont minden település 
más-más problémával küszködik, kivéve egy problémát, a pénzhiányt.        
 
Nádházi István (Kistérségi oktatási referens)   
Ha a kistérségi társulás tartja fent ezeket a közoktatási intézményeket, akkor biztosított, hogy 
helyben maradjanak ezek az iskolák. Amennyiben nem tartja fent a kistérségi társulás, tehát 
önállóan a település önkormányzata tarja fent, abban az esetben lassan odáig jutunk el, hogy a 
jelentkezők létszáma nem éri el azt a határt, hogy az iskola önállóan megmaradjon. A törvény 
úgy szabályozza, hogy ebben az esetben kötelező tagintézményként valahová betársulni.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)      
A Kétegyházi Intézmények nem valószínű, hogy a következő év szeptembertől egy ilyen 
rendszerbe be tudnak lépni, mert nem egyedül az önkormányzat dönt. A jogszabályra 
szeretném felhívni a figyelmet. A települési önkormányzat azt is fogja látni most a költségvetés 
készítésekor, hogy nagyon nehéz a gazdasági helyzet, nagyon rossz az oktatási támogatás, ami 
várható, még sem biztos, hogy el tudjuk ezt dönteni, mert nálunk az általános iskola és óvoda is 
román nemzetiségi és ezt csak akkor lehetne megvalósítani, ha a Román Kisebbségi 
Önkormányzat is hozzájárulását adná. További tárgyalásokat igényel a téma, az anyagot 
elviszem a következő Képviselő-testületi ülésen előterjesztem. Ha még is azt látjuk, hogy 
valamilyen módon kapcsolódni tudunk szerintem meg fogjuk próbálni, de már jelzem a 
kételyeimet.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester) 
Tavaly januárban a városnak sikerült meglépni az iskola integrációt. Eltelt másfél év, és 
egyértelműen kedvezőek a tapasztalatok. Még látszik a sündisznóállás, amit korábban az 
iskoláink megszoktak, és belekényszerültek, mindenki próbálta a maga szűkre szabott kereti 
között őrizni a felségterületét, és óhatatlanul nem pozitív irányú versengés alakult ki az 
intézmények között, ez mára, ha nem is múlt el teljesen, de oldódott. Kezdik megszokni, hogy 
nemcsak a szakmai, gazdasági irányítás közös, de jóval nagyobbak a lehetőségeik.  
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Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek még észrevétele, javaslata, kiegészíteni valója a tájékozatóval kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, mivel ez tájékoztató jelleg volt, térjünk át a másik napirendi pontra.  
 
 

2. Tájékoztató a „Legjobb Önkormányzati gyakorlatok programja” című 
pályázatról 

     
Pluhár László (elnök) 
Kérem az irodavezető urat, amennyiben van az írásos anyag mellé szóbeli kiegészíteni valója, 
azt tegye meg. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)   
Kaszai János a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének megyei tagozatának 
vezetője fordult a kistérségi társuláshoz azért, hogy a következő társulási ülésünkön, ami most 
van, terjesszük azt a TÖOSZ kezdeményezést a települések vezetői elé, hogy meghirdette a 
TÖOSZ a Legjobb Önkormányzati gyakorlatok programját. Célja, hogy a településeken jó és 
bevált gyakorlatot a Magyar Önkormányzatok minél szélesebb körben megismerjék, ezeket a 
példákat átvegyék, egy pályázatot írtak ki. A győztesek 1 millió forint, díjazásban részesülnek. 
A pályázat 2008. december. 31.-vel zárulnak le. A pályázatot a TÖOSZ honapjáról lehet 
letölteni.  A pályázatot három témában írták ki:  

- lakóhelyhez való kötődés erősítése 
- roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére 
- befektetők vonzása a helyi gazdasági környezet fejlesztésére 

 
Jövőre más témában fogja a TÖOSZ ezeket a pályázatokat kiírni.  
 
Pluhár László (elnök) 
Az elhangzottakhoz kíván-e valaki bármit is hozzáfűzni? Amennyiben nem, mivel ez is 
tájékoztató jellegű volt és nem szükséges szavaznunk, térjünk át a napirendi pontokra.  
 
 

II. Fő napirend: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Turizmusfejlesztési Stratégiája 
2007-2013  

 
 
Pluhár László (elnök) 
Az anyagot írásban mindenkinek elküldtünk, amit a Gyulai Tudásközpont Kht készített. A Kht 
jelenleg végelszámolás alatt van, tehát tekinthetjük az utolsó munkájának is.   
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)   
A Gyulai Tudásközpont Kht, Rózsás Árpád készítette ezt a programot, aki egyeztetett 
elmondása szerint a települések vezetőivel, és azokat a programokat állított stratégiába, melyet 
a települések megadtak. Végez egy swot analízist, megnézi, hogy illeszkedik ez a program az 
országos és regionális stratégiákhoz, egy közép és hosszú távú prioritást állapít meg, 
részletesen taglalja a kistérségi szintű fejlesztéseket, és ismerteti a közös turisztikai 
programcsomagokat, kockázatokat elemez, tehát megítélésem szerint egy jó összefoglalója a 
kistérségek elképzeléseinek 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan.  
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)     
Áttanulmányozva ezt a turizmusfejlesztési stratégiát, nagyon jó anyagnak tartom. Néhány apró 
észrevételem lenne, ami Kétegyházát érinti.  
Polgármester asszony felsorolja azokat az észrevételeket, melyek kimaradt a stratégiából és 
érintik Kétegyházát. Kérte az anyag készítőjét, hogy ezeket építse be az anyagba.  
 
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnök-Lőkösháza polgármester) 
Szintén megtette észrevételét az anyag kiegészítésével kapcsolatban, ami Lőkösházát érinti, és 
kérte, hogy ezzel is egészítsék ki a stratégiát. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)   
Nyertünk egy bizonyos pénzt az Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai útvonalak és a 
marketingre. Ehhez hozzáfogunk a januári hónapban és március elejéig szeretnénk elkészíteni a 
6 milliós többnyelvű kiadványt. A kiadvány szerkesztője Hiszi Map Kft és a munkatársai 
felkeresnek minden önkormányzatot, és kérem, hogy ezeket ne felejtsük el, ami most a 
stratégiába is pluszba bekerülne, hogy ebben a marketingben is jelenjen meg.  
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek még észrevétele, hozzászólni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás 2007-2013 Turizmusfejlesztési Stratégiáját az elhangzott 
kiegészítésekkel, 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: 
 
139/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a jelen 
előterjesztés mellékletét képező Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2007-2013 
Turizmusfejlesztési Stratégiáját az elhangzott kiegészítésekkel.    
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2008. december.19 
 
  

2. Döntés a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 

 
Pluhár László (elnök) 
Ez a napirend egy technikai jellegű napirend. Dönteni kell az átmeneti gazdálkodásról, 
mindaddig, míg elfogadott költségvetése nincs a kistérségnek.    
          
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnök-Lőkösháza polgármester) 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a 
2009. évi átmeneti gazdálkodást. 
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Pluhár László (elnök) 
Van-e még kérdés, észrevétel a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja a jelen előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot, 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: 
 
140/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Társulási Tanács az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak a 
2009. évi átmeneti gazdálkodásról az alábbi határozatot hozza, melyet 2009. január 01.napjától 
a  2009. évi költségvetési határozat elfogadásáig kell alkalmazni: 
 
1.A Társulás felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy 2009. január 01-től a Társulást 
megillető bevételeket szedje be, és az esedékes kiadásokat – külön eljárás nélkül – 
folytatólagosan teljesítse. 
2.  A Társulás felügyelete alá tartozó intézmény működéséhez szükséges támogatás biztosítása 
időarányosan történik. Az intézmény zavartalan működéséhez esetleg szükséges  támogatást a 
Társulás időarányosan teljesítse. 
3.  A vállalt működési feladatok finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában csak az 
előző évi szinten finanszírozható. 
4. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerint az őket megillető személyi juttatás, valamint az előző évi bérintézkedések 
tárgyévi kötelezettsége. 
5. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2009. évi költségvetési határozat megalkotásáig új 
működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható. 
6. Az új költségvetési határozatba az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és 
beszedett bevételeket be kell illeszteni. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009.január 01. 
 
    

3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetési 
koncepció elfogadása 

 
 
Pluhár László (elnök) 
Az előterjesztés elkészítője kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Csúz Istvánné (Gazdasági vezető) 
Köszönöm nem, amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszolok. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)   
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén egy pár korrekcióra szükség volt, amit javítottunk. 
Két helyen 2007 volt írva, azt 2008-ra átjavítottuk, valamint a III. pontnál a munkaszervezet 
létszámát 6 főben határozzuk meg 8 helyett, a szociális intézménynél pedig 244 főben 
határozzuk meg a közalkalmazottak létszámát. ezeket a javításokat kérem eredetiben elfogadni.  
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Pluhár László (elnök) 
2009-ben nem fogunk kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett dolgozni, néhány helyen egy 
kicsit meghúzták a korlátokat. Ezek számszakilag mit jelentenek?  
 
Csúz Istvánné (Gazdasági vezető) 
Folyamatosan készülnek a számítások, napra készek még nem vagyunk vele, mivel tudjuk, 
hogy változik. Tegnap este folyamán a pénzügyminisztérium honlapjára felkerült az elfogadott 
költségvetés, úgy az intézmény, mint a munkaszervezet innentől kezdve elkezd dolgozni, és 
konkrét számokkal fog szolgálni a Társulási Tanácsnak. A koncepcióban is beépítésre került az 
a megszorítás, amit az eredeti benyújtásánál láttunk, ezzel próbálunk meg tervezni, a 
kiadásainkat pedig nyilván a bevételhez tudjuk hangolni. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)     
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén néhány kérdés felvetődött és most látom, hogy a 
munkaszervezet létszáma 6 fő, 244 a szociális intézménynél a foglalkoztatottak létszáma, de 
amit a 6. napirendnél fogunk elfogadni, ott a foglalkoztatotti létszám 6-ról 5-re változik. Akkor 
nem kellene itt is az 5 főt elfogadni? 
 
Pluhár László (elnök) 
Köszönöm az észrevételt, javítani fogjuk.  
 
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnök-Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet és a javításokkal eredetiben 
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.  
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a 2009. évi koncepcióval kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2009. évi 
költségvetési koncepciót, 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: 
 
141/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen 
előterjesztés mellékletét képező 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadja. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Csúz Istvánné gazdasági vezető 
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI intézményvezető 
            Lebenszky Attila irodavezető 
 
Határidő: 2009.január 01. 
 
 

4. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása 
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Pluhár László (elnök) 
Kérem az Irodavezető urat, mint az előterjesztés elkészítőjét, hogy ismertesse az előterjesztés 
lényegét. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)   
Korábban a Társulási Tanács döntött azt követően, hogy Kétegyháza Önkormányzat is 
meghozta azon döntését, hogy a támogató szolgálat és a közösségi ellátás helyett két új 
feladattal lép be a közös szociális alapszolgáltatásba. Ez a házi segítségnyújtás és a szociális 
étkezés. Ezt a változást az intézményünk Alapító Okiratába át kell vezetni.          
 
Pluhár László (elnök) 
A települési önkormányzatok is a tegnapi nappal bezárólag meghozták döntésüket ezzel 
kapcsolatban. Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot, 
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: 
 
142/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  a Gyulai Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának 10.pontjának I. pontjának 
c) pontjának  bb) pontjában és bg) pontjában ellátási területként Kétegyháza településsel 
kiegészíti az alábbiak szerint: 
 
 bb.) házi segítségnyújtás -853233- (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)   

   bg.)  szociális étkeztetés -853255- (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)   
 
Felhatalmazza az elnököt, hogy ezen kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt intézmény 
Alapító Okiratot aláírja. Felkéri munkaszervezetét és az intézmény igazgatóját, hogy az Alapító 
Okirat módosítás megküldéséről az illetékes hatóság felé intézkedni szíveskedjen. Felkéri az 
intézmény igazgatóját, hogy a működési engedélyek beszerzése érdekében eljárjon, a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
               Lebenszky Attila irodavezető 
               Szilágyiné Tóth Erzsébet  
Határidő: 2009.január 01. 
 
 

5. Döntés a DAOP-2008-4-1-3-/C Bölcsőde pályázat közbeszerzési eljárásának és 
projektmenedzsmentjének a közbeszerzési pályázatáról 

 
 
Pluhár László (elnök) 
A benyújtott pályázatunk az előzetes ismereteink szerint jelen pillanatban a régiós tanácsnál 
kedvező elbírálást kapott szakértői szinten, amit várhatóan a tanács is meg fog erősíteni. Van 
arra lehetőség a közbeszerzési törvény alapján, hogy annak ellenére, hogy hivatalosan nem 
értesítettek bennünket a pályázat végeredményéről, azért hogy az időt rövidíteni tudjuk, egy 
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előzetes közbeszerzési eljárást le lehet folytatni. Arra tennénk javaslatot a Társulási Tanácsnak, 
hogy előzetesen egy közbeszerzési eljárást folytassunk le, ami nem kötelez semmire, illetve 
akkor kötelez, amikor megkapjuk a hivatalos értesítést a pályázat helyzetéről. Amennyiben 
nyertes lesz a pályázat, ez automatikusan életbe lép, és nem akkor kell, elindítsuk a 
közbeszerzési eljárást. Egyszerűsített közbeszerzési eljárásról van szó, aki a kivitelezéssel 
kapcsolatos közbeszerzést lefolytatja.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester) 
Módosító javaslatom lenne, mind az előzményekben, mind a határozati javaslatban. 
Hatalmazzuk fel a Társulás elnökét, és ha be lehetne szúrni, hogy az érintett polgármester 
bevonásával. Amelyik településen ez a bizonyos bölcsőde épül, annak a polgármestere vegyen 
részt a pályázatok elbírálásában.  
 
Pluhár László (elnök) 
Köszönöm, ezt teljesen természetesnek érzem én, ha ez nem került volna rögzítésre, attól én így 
gondoltam volna végig vinni. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy három ajánlatot kér be a DAOP-2008-4-1-3/C pályázat 
közbeszerzési eljárásának és menedzsment feladatok ellátásának lebonyolítására. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az érintett polgármester bevonásával a legkedvezőbb 
ajánlatot válassza ki és kösse meg a megbízási szerződést, 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: 
 
143/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy három 
ajánlatot kér be a DAOP-2008-4-1-3/C pályázat közbeszerzési eljárásának és menedzsment 
feladatok ellátásának lebonyolítására. Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az érintett 
polgármester bevonásával a legkedvezőbb ajánlatot válassza ki és kösse meg a megbízási 
szerződést.  
    
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2008. december.31 
 
  

6. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és a Kistérségi 
Iroda létszámának módosítása   

 
Pluhár László (elnök) 
Két határozati javaslatot terjesztünk be a létszámra vonatkozóan.  
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)   
Erre az előterjesztésre azért volt szükség, mert az FVM pályázatán nyertünk egy 19+1 
személyes kisbuszt. Elnök úr a napokban írta alá ennek a megrendelését és március elején meg 
fog érkezni ez a busz. Az intézmény igazgatójával történt egyeztetés alapján, hiszen Ő fogja 
használni ezt a buszt, viszont busz jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetővel az intézmény 
nem rendelkezik, az iroda pedig igen. Így az egyeztetés alapján az iroda a jelenleg működő 
kisbusz használatba adásával a kisbusz vezetőjét is december. 31.-ét, követően az 
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intézménynek átadná.  Az egyik határozati javaslat szerint a munkaszervet létszáma 6 főről 5 
főre változna, ezzel egyidejűleg az intézmény létszáma, ami jelenleg 240 fő, megemelkedik 1 
fővel. Közben egy módosítás is van, amit a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén 
beemeltünk, hiszen Kétegyháza a három feladat csatlakozásával, 3 fő beemelését igényelte, így 
az intézményünk emiatt még plusz három fővel, tehát összesen 4 fővel változna 240 főről 244 
főre. Ez természetesen a közalkalmazotti létszám, hiszen munkatörvénykönyves szerződéssel 
még sokan vannak foglalkoztatva az intézményünknél.  
 
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnök-Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ezt az egy módosítást, eszközölte az első számú határozati 
javaslaton, és a második határozati javaslatot is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Társulási Tanácsnak.  
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a két határozati javaslattal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazotti létszámát négy fővel 2009. január 01. napjától 
kezdődően növeli, így az intézmény által alkalmazott létszám 240 főről, 244 főre változik, 
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: 
 
144/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
    
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazotti létszámát négy 
fővel 2009. január 01. napjától kezdődően növeli, így az intézmény által alkalmazott létszám 
240 főről, 244 főre változik. 
 
Határidő: 2009. január.01. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
               Lebenszky Attila irodavezető    
               Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
 
 
Pluhár László (elnök) 
Aki elfogadja, hogy a munkaszervezeténél főállásban foglalkoztatottak létszámát 2009. január 
01. napjától egy fővel csökkenti, így a foglalkoztatottak létszáma 6 főről, 5 főre változik, 
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: 
 
145/2008.(12. 19.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
munkaszervezeténél főállásban foglalkoztatottak létszámát 2009. január 01. napjától egy fővel 
csökkenti, így a foglalkoztatottak létszáma 6 főről, 5 főre változik. 
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Határidő: 2008. december 31. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
               Lebenszky Attila irodavezető    
               Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
 
 

III. Bejelentések 
 

Pluhár László (elnök) 
Van előttünk egy Cégismertető, mely fűtéskorszerűsítéssel foglalkozik. Kérték, hogy minden 
polgármesternek adjuk oda ismerkedés céljából, így ki is osztottuk mindenkinek.  Ha nincs 
több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a mai 
Társulási tanácsülésünket ezennel bezárom.  
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                   Dr. Perjési Klára 
        elnök                            jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jegyzőkönyvkészítő  


