
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Gyula Város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29-
én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa, mint Fejlesztési Tanács ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László – Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Dr.Tarr Lajos - Lőkösháza 
polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere, Szabó Árpád – Gyula 
alpolgármester (meghatalmazás)  
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Kóra János – szociális referens, Szilágyiné Tóth 
Erzsébet – intézmény igazgatója, Stifler Györgyné intézmény gazdasági vezetője,  Kovács 
Valéria –gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi Iroda 
 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő 
szavazatra jogosult tag jelenlétével, amiből 1 település meghatalmazás alapján jogosult eljárni, 
a Társulási Tanács határozatképes. Szabó Árpád gyulai 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: 
 
44/2009.(05. 29 .) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szabó Árpádot 
a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
              Szabó Árpád alpolgármester 
Határidő: 2009.június 10. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendet azzal, hogy eredetiként kérem a 
második napirend helyett a DAOP-2009-3.1.2/A. „kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
Pályázat benyújtását tekinteni, a többi változatlanul hagyása mellett. Van-e valakinek 
kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, 
hogy kézfelnyújtással szavazzuk meg. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene?   
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
4igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2009.(05. 29.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
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A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés 
napirendi pontját. 
 

I. Fejlesztési Tanács: 
 

1. Kistérségi Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció aktualizálása 
               Előadó: Pluhár László – elnök 
 

2. Pályázat benyújtása  DAOP-2009-3.1.2/A. „Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése”című felhívásra 

          
           Felelős: Pluhár László elnök 
           Határidő: azonnal 

 
1. Kistérségi Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció aktualizálása 

 
Pluhár László (elnök) 
Ez egy nagyon nagy anyag, melyre a jogszabályi változások aktualizálása miatt van szükség. 
 
Kóra János ( szoc.referens)  
Kérem, hogy eredetiként kerüljön elfogadásra a most kiosztásra került Kétegyházára vonatkozó 
anyag rész. 
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
Valóban a mi anyagunk kicsit később készült el. Kérem eredetiként való elfogadását, 
bedolgozását az előttünk álló anyagba. Az élet hozza magával ezen változtatások 
szükségességét, hiszen ezen a területen van mindig a legtöbb változtatás, különösen 
napjainkban még nagyobb szükség van ezen terület erősítésére.  
  
Kóra János ( szoc.referens)  
Olyan tendecia alakult ki, hogy hatalmas adminisztratív terhet ró a dolgozókra, mellyel 
hátráltatja a munka színvonalas elvégzését. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács, mint Fejlesztési Tanács egyetért-e azzal, hogy az aktualizált Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a határozati javaslat 
melléklete szerint elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
46/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
                   
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy az aktualizált Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a határozati javaslat melléklete szerint 
elfogadja. 
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Felelős:  Pluhár László elnök 
             Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. június 01. 
 
 
2. Pályázat benyújtása DAOP-2009-3.1.2/A. „Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése”című felhívásra 
 
Lebenszky Attila( irodavezető) 
Már a tavalyi évben is nyújtottunk be e célból pályázatot, de nem megfelelő pontozás alapján 
akkor nem nyert a Társulásunk. Most átdolgozásra került a tavalyi pályázatunk, csökkentettük a 
bekerülési összeget. Támogató pályázatot kérünk a Békés Megyei Rendőrkapitányságtól, a 
kerékpáros egyesülettől, melyek plusz pontokat jelentenek a pályázat elbírálásánál. Az önerőt 
most a Társulás biztosítaná, de oly módon, hogy a két érintett tagönkormányzat a Társulás 
részére a települést érintő kerékpár útszakasz arányában  átadott pénzeszközként biztosítaná a 
Társulás részére. 

 
Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
Nagyon örülök ezen pályázatnak, hiszen a két település közelsége miatt sokan járnak most is 
kerékpárral ezen a szakaszon, illetve még gyalog is megteszik ezt a távot.  
 
Pluhár László (elnök) 
Elek és Romániai oldalon Ottlaka közötti út megépítése támogatott terv, melyet az Aradi 
Megyei vezetőség jelölt ki. Amennyiben ezen szakasz tényleg megépül, és a határ megnyitásra 
kerül, úgy forgalom növekedéssel kell számolni. 
 
Dr.Tarr Lajos (tanácstag) 
Mint kezdő polgármester csöppentem bele ezen fejlesztési elképzelésekbe, de nem értettem, 
hogy miért nem a Lőkösháza-Kürtös közötti útszakasz megépítésének prioritása került ki 
győztesen, hiszen ezen a szakaszon 30 km-en belül egy 300.000 lélekszámú település – Arad – 
elérése válna lehetővé. 

 
Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
Jelen voltam azon a Megyei területfejlesztési ülésen, ahol erről esett szó, s a tervezett útszakasz 
megépítését, a határ megnyitását támogatták. Úgy gondolom, hogy ezért támogató 
nyilatkozatot a pályázat benyújtásához kellene kérni a Békés megyei Önkormányzattól, illetve 
a Békés Megyei fejlesztési Tanácstól is, pontszerzés céljából. Ugyan akkor javaslom, hogy 
hozzunk határozatot arról, hogy a Társulás Tanácsunk tegyen meg minden lehetséges lépést a 
Lőkösháza - Kürtös közötti határ megnyitásának elérése érdekében. 

 
Dr.Tarr Lajos (tanácstag) 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a pályázat benyújtását 
javasolja. 

 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács, mint Fejlesztési Tanács egyetért-e az előterjesztés I.számú határozati javaslatában 
foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
47/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Társulási Tanács úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az NFÜ által kiírt DAOP-2009-3.1.2/A. 
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”című ajánlati felhívásra, az Elek-Kétegyháza között 
megvalósítandó új kerékpárút létesítésére. 
A projekt tervezett bruttó összege: 153.103.248,-Ft 
Igényelt támogatás                       :  130.137.761,-Ft 
Önerő                                            :   22.965.487,-FT 
A pályázat 15 %-os önerejét a Társulás az érintett települések által biztosított átadott 
pénzeszközből finanszírozza. 
A Társulási tanács egyúttal felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 
a pályázat aláírására. 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. június 04. 
 
Pluhár László (elnök) 
Szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács, mint Fejlesztési Tanács egyetért-e az 
előterjesztés II.számú határozati javaslatában foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
48/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Társulási Tanács úgy dönt, hogy  a DAOP-2009-3.1.2/A. jelű ajánlati felhívásra benyújtandó   
pályázat 15 %-os önerejét a két érintett település biztosítja átadott pénzeszközként az  építendő 
kilométerhossz arányában. 
Elek város által biztosítandó önrész                        :      8.651.382,-Ft  (1650 m) 
Kétegyháza Nagyközség által biztosítandó önrész :    14.314.105,-Ft  (2730 m) 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. június 04. 
 
Pluhár László (elnök) 
Szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács, mint Fejlesztési Tanács egyetért-e  azzal, hogy 
tegyünk meg a lehetséges lépést, az illetékes szervek felé eljárjunk annak érdekében, hogy 
Lőkösháza-Kürtös közötti határszakasz kiépüljön a határ megnyitásra, kerüljön, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
48-2/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
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A Társulási Tanács úgy dönt, hogy megtesz minden lehetséges lépést, az illetékes szervek felé , 
s eljár annak érdekében, hogy Lőkösháza-Kürtös közötti határszakasz kiépüljön a határ 
megnyitásra kerüljön. 
 
3. Bejelentések 

 
 

Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai fejlesztési Tanács ülését bezárom.  

 
Gyula, 2009.május 29. 
 
 
 
 
---------------------------------------    ------------------------------------------ 
             Pluhár László                     Szabó Árpád                
                   elnök            jkv. hitelesítő 
 

 
 
----------------------------------------      
         Dr. Nagy Adrienn        
                jkv. vezető             
 


