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JEGYZŐKÖNYV  Iksz: 111/1 /2008 

Készült: 

Gyula  Polgármesteri Hivatal  (5700 Gyula,  Petőfi  tér.  3.  sz.) Ovális  tárgyaló  termében  2008. 
május.  08.án  10.  00  órakor  kezdődő  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanács ülésén. 

Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár  László  –  elnök,  Elek  polgármester,  Telek  János  –  Lőkösháza  alpolgármester,  Szabó 
Árpád– Gyula alpolgármester, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármester, 

Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky  Attila  –  Kistérségi  irodavezető,  Strifler  Györgyné  –  GYKESZGYI,  Hajdúné 
Hergyán  Anna–  GYKESZGYI,  Kóra  János  –  Kistérségi  Iroda  feladatellátási  referens,  Csúz 
Istvánné  –  Kistérségi  iroda  gazdasági  vezető,  Dr.  Nagy  Adrienn  –  Kistérségi  iroda  jogi 
képviselő, Hanyecz  Ágnes  – Gyulai  Termál  Park Kft,  Koszna  Jánosné  –  Lőkösháza  jegyző, 
Kovács Nóra Veronika – Könyvvizsgáló, Prohászka Zsolt – Gyulasport Kht, Baktai Ferencné – 
Gyula Polgármesteri Hivatal, Krasznahorkai Géza – Mogyoróssy János Könyvtár, 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag 
jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Szabó Árpád alpolgármester személyét illetően 
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: 

40/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A Gyula  és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta Szabó 
Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Felelős: Pluhár László elnök 
Szabó Árpád tanácstag 

Határidő: azonnal 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
A  napirendi  pontokat  a  meghívóban  feltüntetettek  szerint  javaslom  megtárgyalni.  Ennek 
megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat. 

I. Beszámoló 

1. Beszámoló határozatok végrehajtásáról 2007. június. 012008. április. 30.ig 

2. Beszámoló a Társulás 2007. évi tevékenységéről 

II. Fő napirendek
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1.  Pályázatok benyújtása az ÖTM Sport Szakállamtitkárságának felhívásaira 

2.  Kistérségi feladatellátás bővítése könyvtári területen 

3.  Személyi kérdések 

III. Bejelentések 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Vane  valakinek  kérdése,  észrevétele,  kiegészíteni  valója  a  mai  napirendi  pontokhoz? 
Amennyiben  nincs,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  mai  napirendi  pontokat,  az 
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: 

41/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadta  a  mai  ülés 
napirendi pontjait. 

I. Beszámoló 

1. Beszámoló határozatok végrehajtásáról 2007. június. 012008. április. 30.ig 

2. Beszámoló a Társulás 2007. évi tevékenységéről 

II. Fő napirendek 

1.  Pályázatok benyújtása az ÖTM Sport Szakállamtitkárságának felhívásaira 

2.  Kistérségi feladatellátás bővítése könyvtári területen 

3.  Személyi kérdések 

III. Bejelentések 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 

I. Beszámoló 

1. Beszámoló határozatok végrehajtásáról 2007. június. 012008. április. 30.ig 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Az  írásos előterjesztésen egy apró módosítást kérnék. Az elő oldalon, ahol az  van  írva,  hogy 
lásd 69es határozat, az 88asra módosul elírás miatt, ezért kérem hogy a Társulás eredetiben
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ezt  fogadja  el.  A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  bizottság  valamennyi  napirendi  pontot  tárgyalta. 
Megkérem Szabó Árpád urat, ismertesse a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét. 

Szabó Árpád (Gyula alpolgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 2007. június. 012008. április. 30.ig. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Vane  valakinek  észrevétele,  hozzáfűzni  valója  ehhez  a  napirendhez?  Amennyiben  nincs, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 2007. június 01. napjától 2008. év április 30. napjáig hozott 
határozatokról készített beszámolót, az 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: 

42/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2007. június 01. napjától 
2008. év április 30. napjáig hozott határozatokról készített beszámolót elfogadja. 

Felelős:  Pluhár László elnök 
Lebenszky Attila irodavezető 

Határidő : azonnal 

2. Beszámoló a Társulás 2007. évi tevékenységéről 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Ezzel az anyaggal már  foglalkoztunk a  legutóbbi Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülésen, és 
azt  volt  a  javaslat,  hogy  a  mai  ülésen  tárgyaljuk  meg.  Az  előterjesztés  elkészült,  amihez  a 
független  könyvvizsgálói  jelentés  is  mellékelve  lett.  Az  előterjesztő  előkészítője  kíváne 
szóbeli kiegészítéssel élni? 

Csúz Istvánné (Kistérségi iroda gazdasági vezető) 
A  korábban  benyújtott  anyaghoz  képest  egy  pici  változás  mutatkozik  az  1es,  3as,  és  5ös 
számú  mellékletekben.  Ez  abból  adódik,  hogy  a  2007.  január.  01től  Gyula  Város 
Önkormányzatától átvett Szociális Intézmény vagyonának rendezése az auditálási eltérés során 
rendezésre  került.  Ami  azt  jelenti,  hogy  az  eredeti  megállapodásnak  megfelelően  a  vagyon 
továbbra is Gyula Város Önkormányzatának kerül a mérlegébe. 

Kovács Nóra Veronika (Könyvvizsgáló) 
Elkészült  a  független  könyvvizsgálói  jelentés  a  2007.  évi  beszámolóról.  A  könyvvizsgálói 
jelentés tartalmazza a beszámolónak a főbb adatait, az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített 
pénzforgalmi  jelentést,  és  az  egyszerűsített  pénzmaradványt.  A  független  könyvvizsgáló 
vizsgálta,  hogy  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelelően  készülte  a  beszámoló.  Az  előbb 
elhangzottaknak  megfelelően  a  vagyon  rendezés  kapcsán  auditálási  eltérés  a  mérlegben 
jelentkezik, és ennek függvényében fogadta el a könyvvizsgáló a 2007. évi egyszerűsített éves 
beszámolót.
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Szabó Árpád (Gyula alpolgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a 2007. évi beszámolót, és a mellékletekkel, a 
független könyvvizsgáló jelentéssel javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra. A munkához, 
amit végeztek, gratulálok. 

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Mindannyian tudjuk, hogy egy lezárt évről van szó. Egy olyan évről, melyet sikeresen teljesített 
a Kistérségi Társulás. Ebben a munkában  benne  van mindazon döntések  sorozata, melyet mi 
már  előzetesen meghoztunk. Az  anyagot  bírálni  nem kívánom. Van  néhány olyan  szempont, 
amit  észre  vettem  benne,  de  ezeken már  túl  vagyunk,  és  ez  alapján  majd  utalhatunk  erre  az 
esztendőre, hogy egy kicsit másképp lehetne, vagy kellene. Magát az elmúlt évi tevékenységet, 
és a beszámolót jónak tartom, és elfogadásra javaslom. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Azt  meg  kívánom  jegyezni,  hogy  ez  az  anyag  nem  szent,  tehát  lehet  nyugodtan  bírálni.  Az 
anyag  jól  tükrözi  az  elmúlt  éves  munkát.  Vane  még  valakinek  észrevétele,  hozzászólása  a 
napirendhez?  Amennyiben  nincs,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  Társulás  2007.  évi 
gazdasági  tevékenységéről  szóló,  a  jelen  előterjesztés  mellékletét  képező  beszámolót,  az 
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: 

43/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
Társulás  2007.  évi  gazdasági  tevékenységéről  szóló,  a  jelen  előterjesztés  mellékletét  képező 
Beszámolót. 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: értelem szerint 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Szeretném  megköszönni  mindazoknak  a  munkáját,  akik  az  elmúlt  év  munkájáról  szóló 
beszámolói jelentést elkészítették. 

II. Fő napirendek 

1.  Pályázatok benyújtása az ÖTM Sport Szakállamtitkárságának felhívásaira 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Az elmúlt évben egy  nagyon  sikeres Szenior Sport programot bonyolítottunk  le,  aminek ez a 
dolog lehetne a folytatása. Az anyag előterjesztője kíváne szóbeli kiegészítéssel élni? 

Kóra János (feladatellátási referens) 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kibővítette a pályázati lehetőségeket és a 
pályázati  keretet  is.  Kifejezetten  kistérségek  részére  írt  ki  Szenior  Sport  Aktív  Életmód 
Egészségfejlesztő  programot,  valamint  Tematikus  Kistérségi  Sporttáborozási  programot,  és 
Komplex Kistérségi Szabadidő Sport programot. Javaslom mind három programon részt venni,
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mivel  az  előzetes  tájékozódások  eredményeként  a  partner  szervezetek  biztosítják  az  önerőt. 
Gyakorlatilag a Szenior Sport programot ebben az esztendőben már minden településen önálló 
programként  tudjuk  megvalósítani.  Kétegyháza  vonatkozásában  tekintettel  arra,  hogy 
hiánypótlásra  lehetőség  nincs  a  pályázat  benyújtásánál,  és  a  kétegyházi  testületnek 
mindenképpen  szükséges  a  döntése,  így  a  Mozgáskorlátozottak  Délalföldi  Regionális 
Egyesülete partner szervezetként részt vesz ebben a programban, bevállalták a pályázaton való 
részvételt Kétegyháza  tagjai  vonatkozásában, oly  formában, hogy 50 ezer Ftot  saját erejéből 
biztosít  önerőként,  illetve  más  forrásból  elő  fogják  teremteni  a  hiányzó  50ezer  Ftot.  Így 
minden településen biztosítva van az önerő. Ami más a 2007. évhez képest, az, hogy létrejött az 
Együttműködési Megállapodás a Gyulasport Khtal, akinek az igazgatója Prohászka Zsolt. Ők 
vállalják  azt,  hogy  mind  a  szakmai  tudásukkal,  mind  az  eszközrendszerükkel  a 
rendelkezésünkre  állnak  bármely  településen.  A  táboroztatási  programban  önerőt  is 
biztosítanak  a  program  megvalósításához.  A  Sport  Táborozási  programmal  szintén  minden 
településen  jelen  lennénk,  az  ottani  helyi  egyesületek,  civil  szervezetek  bevonásával.  A 
Komplex Kistérségi Szabadidő Sport program egy rendezvény sorozat, amelyben szintén jelen 
lennénk minden településen,  illetve kistérségi óvodai  sport napot,  illetve Gyulán megvalósuló 
éjszakai labdarúgó fesztivál is a részese lehetne ennek a rendezvény sorozatnak. Beleértve azon 
falunapokat  is,  amelyek  eddig  is  megrendezésre  kerültek,  ezeket  kiegészítve  pályázati 
programokkal  gazdagítanánk.  A  határozati  javaslatban  megfogalmazott,  hogy  a  „szükséges 
önerőt a Társulás biztosítja”, a pályázat érdekében kellett így megfogalmazni. 

Prohászka Zsolt (Gyulasport Kht igazgató) 
Nagy örömmel vettem részt ezeknek a pályázatoknak az elkészítésében. Úgy gondolom, hogy a 
Gyulasport Kht minden olyan partnerszervezetnek segítője kíván lenni az elmúlt  időszakban a 
kistérség  településein,  akiknek  vagy  megfelelő  eszköze,  vagy  megfelelő  szakembere  nincs. 
Ilyen  módon  kívánunk  bekapcsolódni  ebbe  a  pályázati  rendszerbe.  Az  elmúlt  évben  a 
békéscsabai  kistérség  hasonló  pályázati  rendszerében  már  lebonyolítóként  részt  vettem,  így 
minden  olyan  kérdésben,  ami  felmerülhet  a  lebonyolítás  kapcsán  fontos  segítséget  tudunk 
nyújtani a kollegáimmal együtt. 

Baktai Ferencné (Gyula Polgármesteri Hivatal) 
Arra vállalkoztam, hogy az önállóan felvállalt sport feladatot a kistérségben valamilyen szinten 
koordinálom. A Társulás egy évvel ezelőtt elfogadta, hogy a feladatot önállóan felveszi, majd a 
települések  Képviselőtestületeinek  is  ezt  jóvá  kellett  hagynia.  A  Kistérségi  Sport  Tanács 
üléseit elnapoltuk, de szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a Diáksportban a versenynaptárnak 
megfelelően  minden  település  intézményeinek  gyerekei  részt  vettek,  illetve  a  városi 
tekebajnokságban, városi bajnokságban, szabadidő sportágakban. A Szenior Sport pályázatban 
is  dolgoztunk  személyes  kapcsolatok  útján.  Szeretném,  ha  működne  a  Sport  Tanács,  ennek 
kapcsán elkészítettem egy anyagot is, ami kiosztásra került. Szeretnénk, ha egy kontaktszemély 
mindenhonnan  el  tudna  jönni  a  május.  26.i  Sport  tanács,  ülésre,  hogy  minél  hamarabb  el 
tudjuk kezdeni a munkát. Ezen kívül szeretném kérni a Tanácstól, ha módukban áll valamennyi 
összeggel segítség a munkánkat. 

Szabó Árpád (Gyula alpolgármester) 
A Pénzügyi  és Ellenőrző Bizottság  elfogadásra  javasolja  a Társulási Tanácsnak  a  pályázatok 
benyújtását.
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Abban  is  állást  kellene  foglalni,  hogy  a  költségvetésünkbe  egy  bizonyos  kis  összeget 
tervezzünk be a sport rendezvények támogatására, hiszen ha felvállaltuk ezt a feladatot, akkor 
mellé kell, rendeljünk valamennyi anyagit is. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Tavaly amikor bonyolítottuk a Szenior Sportot, azt követően a pályázat kiírójától átéltünk egy 
ellenőrzést, de nagyon meg volt elégedve. Hatékonyan, koncentráltan használtuk fel a pénzt, és 
eredményesen,  hisz  folyamatosan  ledokumentálásra  kerültek  a  rendezvények  a  településeken. 
Szeretném  még  jelezni,  ami  szintén  a  Minisztériumból  jött,  a  pályázat  kiírójától,  hogy  a 
későbbiekben  amennyiben  a  kistérség  ezt  tovább  akarja  vinni  és  bonyolítani,  az  a  célszerű, 
hogy  ha  ezt  meg  tudjuk  úgy  jeleníteni,  hogy  valakinek  az  arcával.  Egy  olyan  hiteles 
személynek  az  arcával,  akinek  az  eddigi  múltja,  életútja  kötődik  a  sporthoz,  és  hasznos 
példaképpé  tudjuk  állítani  az  idősebbek  és  a  fiatalok  elé.  Felkértük  a Varga Adrienn Európa 
Bajnok tornászt, hogy az ő ajánlásával megyünk ki és azokat a sportrendezvényeket, amelyeket 
felvállal a kistérség, az ő nevével kívánjuk a továbbiakban fémjelezni. 

Koszna Jánosné (Lőkösháza jegyző) 
Örülök annak, hogy a sportfeladat  is  ilyen  nagy  jelentőséget kap a kistérség életében. Az  lett 
volna a tiszteletteljes kérésem, és csak Lőkösháza nevében tudok beszélni, hogy Prohászka úr, 
illetve  Baktainé  jöjjenek  ki  hozzánk,  és  találkozzanak  a  társadalmi  és  civil  szervezetek 
vezetőivel,  hiszen  azt  gondolom,  hogy ők  azok  akik  a  legszélesebb  réteget  tudják képviselni 
egy  település  életében.  Szakmai  tapasztalatokat meg  kellene  osztani,  megnézni,  hogy  együtt 
mire  van  lehetőségünk.  Ezért  meghívnám  Önöket  egy  előre  megbeszélt  időpontban  történő 
találkozásra. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
A személyes kapcsolatokat valóban semmi nem pótolja, ezt a többi településnek is ajánlanánk. 
Vane még valakinek  észrevétele,  hozzászólása? Amennyiben  nincs,  kérem,  szavazzunk. Aki 
elfogadja, hogy nyújtsunk  be pályázatot  az Önkormányzati  és Területfejlesztési Minisztérium 
Sport  Szakállamtitkársága  pályázati  felhívására  a  Szeniorsport  –  Aktív  Életmód  – 
Egészségfejlesztő Program Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program megvalósítására. A 
szükséges önerőt a társulás biztosítja, az 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: 

44/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy 
pályázatot  nyújt  be  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  Sport 
Szakállamtitkársága pályázati  felhívására a Szeniorsport – Aktív Életmód – Egészségfejlesztő 
Program Tematikus Kistérségi Sporttáborozási Program megvalósítására. A szükséges önerőt a 
társulás biztosítja. 

Felelős: Pluhár László elnök 
Lebenszky Attila irodavezető 

Határidő: értelem szerint
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Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Aki  elfogadja,  hogy  nyújtsunk  be  pályázatot  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési 
Minisztérium  Sport  Szakállamtitkársága  pályázati  felhívására  a  Tematikus  Kistérségi 
Sporttáborozási  Program  megvalósítására.  A  szükséges  önerőt  a  társulás  biztosítja,  az 
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: 

45/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy 
pályázatot  nyújt  be  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  Sport 
Szakállamtitkársága  pályázati  felhívására  a  Tematikus  Kistérségi  Sporttáborozási  Program 
megvalósítására. A szükséges önerőt a társulás biztosítja. 

Felelős: Pluhár László elnök 
Lebenszky Attila irodavezető 

Határidő: értelem szerint 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Aki  elfogadja,  hogy  nyújtsunk  be  pályázatot  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési 
Minisztérium  Sport  Szakállamtitkársága  pályázati  felhívására  a  Komplex  Kistérségi 
Szabadidősport  Program  megvalósítására  az  „A”  kategória  szerint.  A  szükséges  önerőt  a 
társulás biztosítja, az 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: 

46/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy 
pályázatot  nyújt  be  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  Sport 
Szakállamtitkársága  pályázati  felhívására  a  Komplex  Kistérségi  Szabadidősport  Program 
megvalósítására az „A” kategória szerint. A szükséges önerőt a társulás biztosítja. 

Felelős: Pluhár László elnök 
Lebenszky Attila irodavezető 

Határidő: értelem szerint 

2.  Kistérségi feladatellátás bővítése könyvtári területen 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Megkérem az előterjesztőt, ha van szóbeli kiegészítenivalója, tegye meg. 

Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
2004.  júniusában,  amikor  megalakult  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás,  8 
közös feladat ellátására jöttünk létre. Tavaly év végén már 38ra emelkedett a közösen ellátott 
feladatok száma, az előbb tárgyalt sport tevékenységgel pedig 39 lett. Most 40.nek szeretnénk
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javasolni, hogy vegyük fel a közös feladatok ellátása körébe a könyvtári feladatok egy bizonyos 
részének az ellátását. Ennek vannak szakmai, pénzügyi okai, hiszen az idén amikor a Kulturális 
Minisztérium  kiírta  a  Közkincs  pályázatot,  tudtunk  pályázni  különböző  részekre,  azonban  a 
könyvtári  feladatok  pályázati  lehetőségére  nem  nyílott  alkalom,  mivel  nem  volt  a  kistérségi 
feladatok köré beemelve. Most ezt a hiányt szeretnék pótolni. Ez természetesen nem csorbítja a 
települések könyvtári feladatainak ellátását, csak kiegészíti,  illetve segíteni fogja azt, amit, azt 
hiszem,  hogy  Krasznahorkai  Géza  úr  a  gyulai  Mogyoróssy  Könyvtár  igazgatója  nálam 
részletesebben el fog tudni mondani. 

Krasznahorkai Géza (Mogyoróssy János Könyvtárigazgató) 
Ismerteti  a  Mogyoróssy  Könyvtár  lehetőségeit,  a  többlet  feladatok  ellátása  tekintetében, 
melyhez  ugyan  állami  normatíva  támogatás  nem  jár,  de minden  évben  vannak  ilyen  irányú 
pályázati kiírások. 

Szabó Árpád (Gyula alpolgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra  javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy vegyük 
fel a kistérségi közös feladatellátások sorába a könyvtári területet is. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Vane  még  valakinek  észrevétele,  hozzászólása  a  napirendhez?  Amennyiben  nincs,  kérem, 
szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  a  Társulás  2008.  július.  01.től  felveszi  a  kistérségi  közös 
feladatellátások  sorába  a  könyvtári  területet  is, melynek  keretében  feladatellátási  szerződést 
köt a Mogyoróssy János városi könyvtárral (5700 Gyula, Városház utca. 13.sz.)  az alábbiakra: 
 nemzetiségi könyvtári ellátás és anyanyelvi tájékoztatás segítése a német és román nemzetiség 
számára, 
 magasabb  szintű könyvtári  szolgáltatások biztosítása a  feladatellátó  lemezes, online  és  saját 
építésű adatbázisai segítségével, 
 a  könyvtári  működés  módszertani  támogatása,  szakmai  tanácsadó  tevékenység  mind  a 
könyvtárak, mind a fenntartók részére (Szj szám: 92.51.11.0) 
A  határozat  a  települési  önkormányzatok  döntéseit  követően  válik  hatályossá.   A Képviselő 
testületi döntéseket követően a Társulási Tanács felkéri munkaszervezetét, hogy gondoskodjon 
a Társulási Megállapodás vonatkozó részének módosításáról, az 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: 

47/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  2008. 
július.  01.től  felveszi  a  kistérségi  közös  feladatellátások  sorába  a  könyvtári  területet  is, 
melynek keretében feladatellátási szerződést köt a Mogyoróssy János városi könyvtárral (5700 
Gyula, Városház utca. 13.sz.)  az alábbiakra: 
  nemzetiségi  könyvtári  ellátás  és  anyanyelvi  tájékoztatás  segítése  a  német  és  román 
nemzetiség számára, 
  magasabb szintű könyvtári szolgáltatások biztosítása a feladatellátó lemezes, online és saját 
építésű adatbázisai segítségével, 
  a  könyvtári  működés  módszertani  támogatása,  szakmai  tanácsadó  tevékenység  mind  a 
könyvtárak, mind a fenntartók részére (Szj szám: 92.51.11.0)
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A  határozat  a  települési  önkormányzatok  döntéseit  követően  válik  hatályossá.   A Képviselő 
testületi döntéseket követően a Társulási Tanács felkéri munkaszervezetét, hogy gondoskodjon 
a Társulási Megállapodás vonatkozó részének módosításáról. 

Felelős: Társulás polgármesterei 
Határidő: értelem szerint 

3.  Személyi kérdések 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Célszerű  lenne  a  Társulási  Tanácsnak  a  személyi  kérdéseket megtárgyalni,  elfogadni,  hiszen 
vannak folyamatban lévő feladataink, melyeket szükséges intéznünk. Germán Géza Lőkösháza 
polgármesterének sajnálatos eltávozása miatt üressé vált helyeket kell kitölteni. A Pénzügyi és 
Ellenőrző  Bizottságba  kellene  tagot  választani,  akit  csak  a  társulási  tagok  közül  lehet. 
Lőkösháza  jegyzőasszonya  egyeztetett Dr.  Tarr  Lajos  Lőkösháza  polgármester  úrral,  hogy  a 
Pénzügyi  Bizottságba  tagként  részt  vennee,  és  mivel  elvállalta,  javasoljuk  elfogadásra.  Aki 
ezzel egyetért, 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: 

48/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottság tagjának Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármesterét választja meg. 

Felelős: Pluhár László  elnök 
Határidő: azonnal 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
A  DAREH  Önkormányzat  elnökségében  is  volt  megválasztott  tagunk,  mely  szintén 
megüresedett.  A  Pénzügyi  és  Ellenőrző Bizottságon  nem  voltunk  ott mindannyian,  így  csak 
részben  egyeztettünk.  Ott  elhangzott  egy  olyan  javaslat,  hogy  a  DAREH  Önkormányzat 
elnökségébe  elnökségi  tagnak  Kalcsó  Istvánné  Kétegyháza  polgármesterét  javasoljuk. 
Korábban, mint tag volt  jelen polgármester asszony, most elnök lenne és a tag Dr. Tarr Lajos 
Lőkösháza  polgármester,  lenne.  Megkérdezem  Kalcsó  Istvánné  polgármester  asszonyt,  hogy 
vállalnáe ezt a feladatot? 

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Vállalom, hisz közös feladat ez,  is mint a többi. Lőkösháza polgármesterét még nem ismerem 
személyesen, de a bizalmat megelőlegezem. Ha ti helyesnek tartjátok, én is helyesnek tartom. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Polgármester úrral még nekem sem volt lehetőségem személyesen találkozni, május 19.től fog 
Lőkösházán munkába állni, és azt követően fog a Társulási Tanács ülésein is részt venni. 

Koszna Jánosné (Lőkösháza jegyző) 
Polgármester  úrnak  az  eskütétele  és  a  megbízólevél  átadása  megtörtént,  és  ha  Lőkösháza 
honlapját megnézik ott minden kérdésre választ, találnak.
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Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Ha  nincs  több  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  a  DAREH 
Önkormányzat  elnökségébe  elnökségi  tagnak  Kalcsó  Istvánné  Kétegyháza  polgármesterét 
választja meg, helyettesnek pedig Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármesterét, az 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: 

49/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a DAREH 
Önkormányzat  elnökségébe  elnökségi  tagnak  Kalcsó  Istvánné  Kétegyháza  polgármesterét, 
helyettesnek Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármesterét választja meg. 

Felelős: Pluhár László  elnök 
Határidő: azonnal 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Korábban  kiírtunk  egy  étkezéssel  kapcsolatos  közbeszerzést.  Ahhoz,  hogy  a  pályázatokkal 
érdemben  tudjunk  foglalkozni,  az  eljárás  lebonyolításához  3  fős  Bíráló Bizottság  szükséges. 
Két  főtt  már  megválasztottunk  azelőtt,  a  harmadik  fő  függőben  maradt.  A  Pénzügyi  és 
Ellenőrző  Bizottság  ülésén  erről  is  szó  volt,  és  Gyuláról  Szabó  Árpád  alpolgármester  urat 
javasoljuk  a  Bíráló  Bizottságban  tagként  közreműködni.  Vane  más  javaslat,  kérdés, 
észrevétel?  Amennyiben  nincs,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  az  étkeztetés 
közbeszerzési  eljárásának  lebonyolítására  a  3  fős  Bíráló  Bizottság  harmadik  tagjának  Szabó 
Árpád Gyula alpolgármesterét  választja meg, az 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: 

50/2008.(05. 08.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
étkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására a 3 fős Bíráló Bizottság harmadik tagjának 
Szabó Árpád Gyula alpolgármesterét választja meg. 

Felelős: Pluhár László  elnök 
Határidő: azonnal 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Polgármester asszony  jelezte, hogy kihagytunk egy pontot, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
elnökének  a  megválasztását.  Volt  erről  szó  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén,  de  még  további 
egyeztetések szükségesek. Célszerű lenne egy olyan Társulási ülést megvárni, ahol valamennyi 
polgármester jelen van. 

III. Bejelentések



11 

Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Szeretném megkérdezni Kóra Jánost, aki az egyik pályázatunk referense, hogy  legyen kedves 
tájékoztatni elsősorban Kalcsó Istvánnét aki kérte, hogy tájékoztassuk, de bizonyára mindenki 
szeretné  tudni,  hogy  az  egészségügyi  pályázati  program  (1)  jelenleg  hogy  áll,  milyen 
feladatok lesznek most a közeljövőben. 

Kóra János (feladatellátási referens) 
A  Partnerség  az  egészségért  pályázatban  megfogalmaztuk  célként  a  kistérségi  egészségkép, 
illetve  majdan  az  erre  épülő  kistérségi  egészségfejlesztési  terv  elkészítését.  Februárban 
zajlottak le azok a mintegy 800 kérdőíves felmérések, amelyet a kistérség minden településén 
elvégeztünk,  a  Tessedik  Sámuel  főiskolával  partnerégben.  Jelenlegi  szakában  a  pályázat 
megvalósítása  ott  tart,  hogy  Eleken  május19.e  az  egészségügyi  orvosi  szűrés  időpontja, 
Kétegyházán  holnap  lesz  ez  a  szűrés.  Az  EGIS  Gyógyszergyár  biztosítja  ehhez  a  szükséges 
eszközöket,  illetve  a  finanszírozásában  is  részt  vesz. Május  20.a  táján  lesznek  eredmények, 
amelyet  az  Egészségporta  Egyesület,  mint  pályázat  kiíró  révén  fogunk  megkapni,  és  ezután 
fogunk konkrétan hozzá a kistérségi egészségkép elkészítéséhez. Ehhez nyilván a  települések 
Polgármesteri Hivatalait  fel  kell,  hogy keressük. Azt  gondolom,  hogy  június  elején,  közepén 
fog  erre  sor  kerülni.  Július  elsejére  szeretném,  ha  lezárulna  ez  a  program,  a  kistérségi 
egészségkép elkészülne, amelyet természetesen a Társulási Tanács elé fogunk terjeszteni. 

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Azért  kérdeztem  rá,  hogy,  hogy  állunk  a  pályázattal, mert  jelezte  egy  házi  orvos,  hogy most 
kapott  egy  értesítést,  lesz  valamiféle  szűrés. Azt  sem  tudták,  hogy mihez kell  ez  a  szűrés,  a 
betegeket  nem  értesítette  senki,  a  kábeltévében  nem  jelent  meg.  Kérem,  ha  a  pályázatunkat 
komolyan vesszük, akkor előzetesen egyeztessetek velünk legközelebb, hogy megfelelő módon 
tudjunk  segíteni  a  pályázati  előkészítésben.  Így  most  nem  tudom,  hogy  ki  fog  elmenni  a 
szűrővizsgálatra.  Ha  pontosan  megkapom  az  ehhez  kapcsolódó  anyagot,  akkor  még  ma 
megteszem, hogy bemondjuk a hangosbemondóba, vagy a kábeltévébe megjelentetjük. 

Kóra János (feladatellátási referens) 
Meglepő  számomra  ez  a  probléma.  A  kétegyházi  háziorvos  is  részt  vett  a  konferencián,  ott 
tájékoztatást  kapott  erről.  Egyébként  pedig  az  EGIS  Gyógyszergyár  egyeztette  le  minden 
érintett házi orvossal, aki vállalta ezt, Kétegyházán vállalta a Dr. Barna Mária. 

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Nem tudok róla, de akkor őt  is meg  fogom kérdezni. Maradjunk abban, hogy  legalább egy e 
mailt,  ahogy  máskor  is  szoktátok,  küldjetek  legyetek  szívesek,  mert  akkor  oda  tudunk  rá 
figyelni, tudunk segíteni ebben a munkában. 

Kóra János (feladatellátási referens) 
Mintegy  két  hónappal  ezelőtt  zajlott  le  az  EGIS  Gyógyszergyárral  az  egyeztetés.  Gyulán 
mintegy tíz házi orvos vett ebben részt, Lőkösházán a napokban zajlott  le ez a szűrés  igen  jó 
eredménnyel.  Valahol,  valami  kommunikációs  zavar  keletkezhetett,  amiről  nekem  sincs 
tudomásom, természetesen még ma utána fogok nézni. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Azt  jelzem,  hogy  ne  csak  a  szakmára  bízzuk  ezt  a  dolgot,  hanem  a  települések  vezetői  is 
tudjanak róla, a rendelkezésre álló eszközökkel ezt a dolgot meg tudjuk mozgósítani. Ha nincs 
több  észrevétel,  bejelenteni  való,  akkor  megköszönöm  mindenkinek  a  megjelenést,  a  mai 
társulási tanácsülésünket ezennel bezárom.
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Gyula, 2008. május. 08. 

   
Pluhár László  Szabó Árpád 

elnök  jkv. hitelesítő 

 
Germán Jánosné 
jegyzőkönyvvezető


