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Készült:  
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében 2009. március. 11. napján 10.00 
órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács és a 
Fejlesztési Tanács együttes ülésén. 
 
Jelen vannak: 
 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László - Társulás elnök Elek polgármester, Árgyelán György – Kétegyháza 
polgármesteri Hivatal, 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, Csúz Istvánné – Kistérségi Iroda gazdasági vezető, 
Hanyecz Ágnes – Pénzügyi Bizottság külső tag, Kóra János – Kistérségi Iroda feladat-ellátási 
referens, Beke Szilvia – Pándy Kálmán Kórház, Seeberger Netta – Eü Alapellátási Intézmény, 
Hargittainé Megyeri Valéria – Fejlesztési Tanács, Illés Józsefné – Gyula PMH,    

 
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: 
 
12/2009.(III. 11.) 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:  

 
I. Fejlesztési Tanács: 

 
1. Gyulai Kistérség Sportstratégiájának elfogadása 
2. Gyulai Kistérség Egészségképének elfogadása 
3. Pályázat benyújtása kistérségi foglalkoztatási megállapodásra  
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II. Többcélú Kistérségi Társulás: 

 
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének 

elfogadása 
    

III.  Zárt ülés: 
 

1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménye által működtetett 
idősek otthonaiban élők személyi térítési díjainak megállapítása 

 
IV.  Bejelentések: 
 

 
Pluhár László (elnök) 
A Többcélú Kistérségi Társulás napirendi pontjai között tüntettük fel a Tudásközpont Kht 
végelszámolását, melyet nem javaslok megtárgyalni, jelenleg nincs olyan fázisban.  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: 
 
13/2009.(III. 11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés napirendi 
pontjait. 

 
I. Fejlesztési Tanács: 

 
1. Gyulai Kistérség Sportstratégiájának elfogadása 
2. Gyulai Kistérség Egészségképének elfogadása 
3. Pályázat benyújtása kistérségi foglalkoztatási megállapodásra  

 
II. Többcélú Kistérségi Társulás: 

 
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének 

elfogadása 
    

III.  Zárt ülés: 
 

1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménye által működtetett 
idősek otthonaiban élők személyi térítési díjainak megállapítása 

 
IV.  Bejelentések: 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
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Pluhár László (elnök) 
Szeretettel köszöntöm körünkben Dr. Tábi Tibort Gyula Város rendőrkapitányát, aki kérte, 
hogy néhány gondolatot szeretne velünk megosztani. 
 
Dr. Tábi Tibor Gyula Város rendőrkapitánya tájékoztatta a települések polgármestereit, a 
megjelenteket és nézőket a kistérségi települések közbiztonságának helyzetéről, a 
mutatószámok alakulásáról. Kérte a kistérség településeinek polgármestereit a további jó és 
közös együttműködésre a lakosok biztonsága érdekében.     

 
I. Fejlesztési Tanács: 
  
1. Gyulai Kistérség Sportstratégiájának elfogadása 

 
 

Pluhár László (elnök) 
A napirend előkészítője kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Kóra János (Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens) 
Az Önkormányzati Minisztérium 2008. év szeptemberében felkérte társulásunkat a Kistérségi 
Sportstratégia elkészítésére 16 másik kistérséggel együtt. Erre a stratégiára fogják alapozni 
azokat a fejlesztési terveket, amelyek a közeljövőben fognak megjelenni. A Sportstratégia a 
első részében kistérségünk sport és szabadidős helyzetképét vázoltuk fel, illetve felmérésre 
kerültek azok a szolgáltatások, rendezvények, amelyek az elmúlt esztendők során 
megvalósultak térségünkben. Ezt követően a jövőkép, a helyi sajátosságoknak megfelelően, a 
szabadidős stratégia tervei kerültek megfogalmazásra. Olyan elképzelések, amelyek az 
elkövetkezendőkben megvalósíthatók, és amelyek a társadalmi összefogást és az 
esélyegyenlőséget épp úgy szolgálják mindegyik társult településen.          

 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
Nagyon jó anyagot látunk magunk előtt. Az Önkormányzati Minisztérium a Gyulai Többcélú 
Kistérségi Társulást választotta az egyik minta kistérségül, hogy ez elkészüljön és ehhez 
segítséget is nyújtottak. A Kistérség Egészségképével kapcsolatosan van még egy 
napirendünk, és a Sportstratégia analízisében a gyengeségek közt szerepel a lakosság 
érdeklődési hiánya. Minden településen a Képviselő-testületnek egy politikai felelősség, hogy 
a testi, szellemi fittség mennyire kap hangot. Ezt hogy tudja mindenki a saját területén jobban 
érvényesíteni, hogy az Egészségképben, illetve végrehajtásában a lakossági információ átadás 
hangsúlyt kapjon. Amennyiben a Sport Tanács látta ezt a koncepciót a konzekvenciákat vonja 
le belőle. Pályázni csak akkor lehet, ha van egy stratégia, egy koncepció, ami itt van az pedig 
alkalmas erre. Bízom benne, hogy az Önkormányzati Minisztérium, hasonló pályázatoknál 
előnyben fogja részesíteni a gyulai kistérséget, a koncepció megléte kapcsán.  
 
Árgyelán György (Kétegyháza tanácsnok)       
Az anyagot nagyon alaposan átolvastam. Nagyon jó anyag és látjuk, hogy ez többet elárul, 
mint sport. Hiányoltam viszont a Sport Tanács létét, hogy mi és ki áll mögötte. Érzékeltem 
egy nagyon jó szakmai munkát, de nincs mögötte az a társadalmi háttér, amire igazán szükség 
van ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Az anyagban Kétegyháza település lakosságának mintegy 
30%-a vallotta magát románnak, ami bizonyára igaz, de megkérdőjelezem, hogy a 10 évvel 
ezelőtt 70%-os román település hogyan alakult át 30%-á, ugyanakkor azt mondjuk, hogy az 
ország egyik legnagyobb román lakta települése. Ezzel kicsit bánjunk óvatosabban. 
Pontosítani szeretném, hogy a román iskolában 126 fő volt 2008-ban, a magyar iskolában 
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140, ami most már kicsit kevesebb lesz, és külön az óvodai 118 fő. Jó dolognak tartom, hogy 
van egy elhatározásunk a sport, ami egy közös ügyként jelenik meg. Egyetértek azzal, hogy 
ezt a felmérést meg kell csinálni és látom, hogy a gazdája a Gyulai Sport Kht. lehet.  Ez jó 
dolog, amihez csatlakozni kell a kis településeknek is, viszont a kérdésem, hogy hol? Nincs 
oda írva, hogy Gyulán lesz, de sugallja. Tegyünk már egy lépést és mondjuk azt, hogy a 
kistérségben négy település van. Ez nem csak azt jelenti, hogy hol lesz a helyszín, hanem azt 
is, ha pénz jön, jusson a kistelepüléseknek is. Ha nem jut, nem tudunk építkezni. A 
rendezvénytervezetben sem találtam sok olyat, ami érinti a kistelepüléseket is. Kötődni úgy 
tudunk valamihez, ha részt veszünk benne.         

 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester) 
A tanácsnok úr az én aggályaimat is elmondta. Vannak nagyszerű sport helyszínek más 
településeken is, és senki nem vitatja Gyula infrastrukturális, sportszervezeti adottságát sem. 
Kistelepüléseken eszköz, illetve pénzhiány miatt 3-4 sport tevékenységnél több igazából nem 
is működik. A kistérség Sport Tanácsába jó lenne, ha a kistelepülések sportszakemberei, 
képviselői is helyet kapnának.  
 
Kóra János (Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens) 
Valóban az a tudat, ami a sporthoz kötődik, nem pénzkérdés kell, hogy legyen, hanem egyféle 
szemléletváltás. Ha megnézzük a sportot és a későbbiekben az egészségfejlesztést, és 
kapcsolódik a szociális ágazathoz is, az egészséges lélek és az egészséges test harmóniája 
szükségszerű megléte az, amit szeretnénk elérni ezzel a sportkoncepcióval is, ha nem csak 
Gyulára, hanem a településekre is ki tudjuk vinni, és szándékozunk is kivinni, hiszen maga az 
anyag mind a lokális, mind a globális kiterjesztést is taglalja. Szeretnénk a határainkon át is, a 
közeli régiókra kiterjeszteni ezt a lehetőséget. Azt gondolom, hogy a mind a négy település 
szervesen részt tud venni ezekben a programokban. Látnunk kell majd azt, hogy mire írják ki 
a pályázatokat, mert ez az anyag tartalmazza. Ami tárgyi tévedések vannak benne, köszönöm 
a jelzést, minden adattal a települések által adott adatokkal dolgoztunk. A Sport Tanács jó 
lenne, ha működne. Meg lett szavazva, de feltételezem, hogy szükségeltetik hozzá némi 
forrás, amivel el lehet indulni, amivel lehet működtetni. Köszönöm a pozitív jelzéseket, és azt 
gondolom, hogy kiváló alapot fog adni a Sportstratégia a további sport célú fejlesztésekhez, 
illetve nagyon jól össze lehet kapcsolni az egészségfejlesztésekkel, mert összefüggenek 
egymással.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
Ügyelni szoktunk arra, hogy Gyula annak ellenére, hogy kistérségi központ, soha ne 
telepedjen rá a kistérségre, és minden, amit lehet, kivigyünk a területre. Úgy tudom, hogy 
amit a kistérség sport szenior program keretében nyert, az minden egyes helyszínen meg volt 
tartva. Ebben a programban olyan is van, hogy a kistérségi sportszervezők képzése, olyan 
sportesemények, amikhez meghatározott sportlétesítmények szükségesek. Itt csak azok 
lesznek, amit sehol máshol nem lehet a feltételek miatt megrendezni, de erre külön is rá 
fogunk figyelni. Kérem a kistérségi hivatal vezetőjétől, hogy a következő társulási ülésre 
kapjunk tájékoztatót, hogy a Sport Tanács mikor alakult, mit csinál, mi a feltétele annak, hogy 
betölthesse azt a szerepét, amire hivatott.  
 
Hargittainé Megyeri Valéria (Fejlesztési Tanács)    
Átolvastam az anyagot, amit kaptam. Valósuljon meg. Lehet, hogy többet akarnak majd az 
idősek kerékpározni, ami egy jó testedzés, de ehhez kerékpárút kellene. Gyula Városerdő és 
Gyula között nincs kerékpárút. Lehetne Szabadkígyós és Elek között egy kerékpárút 
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Kétegyházán keresztül. Össze lehetne kapcsolni a túrizmussal. A 32. oldalon bizonyára 
elírásként szerepel Kecskemét neve, ezt kérem megnézni.  
 
Pluhár László (elnök) 
Kérem az elhangzottakat a továbbiakban figyelembe venni, a hibákat pedig javítani. Ahhoz, 
hogy a dolgok automatikusan működjenek, hogy el tudjunk az úton indulni és ne kelljen 
településről településre menni, tegyünk mellé egy kis pénzt. Így lehet megkövetelni a 
végrehajtóktól a feladat maximális elvégzését.  Javaslom elfogadni, hogy 2 millió Ft-ot a 
kamatbevételek terhére tegyünk félre sportcélú tevékenységekre. Ha nincs több észrevétel a 
napirendi ponthoz, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Sport és Szabadidős 
Stratégiáját, valamint felkéri a társult önkormányzatokat a koncepció megtárgyalására, 
elfogadására, valamint a 2009. évi költségvetésben kamatbevétel terhére, erre a feladatra 2 
millió Ft pályázati önerőt képez, egyben felkéri a munkaszervezetet, hogy készítsen 
tájékoztatót a Sport Tanács működéséről, 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: 
 
14/2009.(III. 11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Sport és Szabadidős Stratégiáját 
elfogadja. Felkéri a társult önkormányzatokat a koncepció megtárgyalására, elfogadására. A 
Társulási Tanács a 2009. évi költségvetésében kamatbevétel terhére, erre a feladatra 2 millió 
Ft pályázati önerőt képez, egyben felkéri a munkaszervezetet, hogy készítsen tájékoztatót a 
Sport Tanács működéséről. 
 
Felelős: Pluhár László 
Határidő: értelem szerint 
 
 

2. Gyulai Kistérség Egészségképének elfogadása 
 
 
Pluhár László (elnök) 
Amennyiben a napirendi ponthoz van szóbeli kiegészíteni való, kérem tegyék meg.   
 
Kóra János (Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens) 
2007-ben írta ki az Egészségporta Egyesület azt a pályázatot, amire a Társulási Tanács 
igennel szavazott, hogy részt vesz benne és az Egészségporta Egyesület segítségével, szakmai 
útmutatásával elkészítjük a kistérség egészségképét. Ebben partnerként jelentkezett a 
Tessedik Sámuel Főiskola, a Pándy Kálmán Kórház, Gyula Város Önkormányzata 
Egészségügyi Alapellátása. Részt vettek mind az előkészítés fázisában, a kutatásokban, a 
vélemények összegzésében. Így a tavalyi év végére készült el ez az anyag, amelynek 
részleteiről hallgassuk meg Beke Szilviát. 
 
Beke Szilvia (Pándy Kálmán Kórház)   
Ismerteti a Gyulai kistérség egészségképének elkészítését, társadalmi jellemzőit, a kistérség 
lakosainak egészségképre jellemző hangsúlyos adatokat.   
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Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
Szeretném megköszönni ezt a munkát, hasonlóan jó minőségű, mint a Sportstratégia. Az 
anyagban szerepel, hogy a lakosság 60%-a túlsúlyos. Javaslom, hogy a kistérségben a 
polgármester kollegák, testületek ezt sugalljuk, és akiken múlnak a különböző 
szűrővizsgálatok, egészséghetek, akciók szervezése, ez kapjon elsődlegesen hangsúlyt.     
 
Kóra János (Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens) 
Jelenleg társadalmi vitán van, A TÁMOP 6.1. 2. pályázatnak április végére várható a kiírása, 
amelyben támogatnak szakmai programok részletes kidolgozását, illetve azok végrehajtását. 
Olyan programokat valósíthatunk meg a kistérség valamennyi településén, amely az 
egészségfejlesztést fogja szolgálni, amelynek ez az egészségkép kiváló alapja. Erre ráépülhet 
az egészségfejlesztési terv, illetve következő Társulási Tanács ülésre szeretnénk előterjeszteni 
ezen pályázat részvételét.  
 
Árgyelán György (Kétegyháza tanácsnok)       
Azt szeretném erősíteni, hogy az anyag jó. Ezt a kétegyházi Képviselő-testületi ülésen fogom 
hasznosítani, mivel ránk nézve riasztó számokat mutat, főleg a lakosság csökkenésének 7%-a. 
Olyan anyagot kaptunk, amire lehet építkezni. Annyi javítást kérek, hogy a 
tartalomjegyzékből Kétegyháza kimaradt. 
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester) 
Fogy a lakosságszám. Itt még 2 ezer felett voltunk, jelenleg viszont 1. 965-en élnek 
Lőkösházán. Mint ahogy az országos átlagnál, itt is a szív és érrendszeri, valamint a daganatos 
betegségek a jellemzőek. Jónak találom a napirendet, mert a sport és az egészség szorosan 
összefügg, egyrészt a mozgás jótékony hatása, másrészt az életmód és a táplálkozási 
szokások. Pozitív minták sugallásának kellene a politikában is egyfajta mintát adni és a 
lakosságot egyre inkább erre a tudatos egészségmegőrző életmódra szoktatni.      
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség 
Egészségképét és felkéri a társult önkormányzatokat a Gyulai Kistérség Egészségképének 
megtárgyalására, elfogadására, 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: 
 
15/2009.(III. 11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség Egészségképét elfogadja. Felkéri a 
társult önkormányzatokat a Gyulai Kistérség Egészségképének megtárgyalására, elfogadására. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
               Kóra János feladatellátási referens     
Határidő: értelem szerint 
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3. Pályázat benyújtása kistérségi foglalkoztatási megállapodásra  
 
 
Pluhár László (elnök) 
Irodavezető úr kérem, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztatóját tegye meg.   
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati felhívás kerül kiírásra 
TÁMOP 1.4.4-08/1 kódszámon helyi ás határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások 
megkötésére. Ebben a paktumban részt vehetnek a Munkaügyi Központ, kamarák, szociális 
érdekképviseletek, települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, a munka 
világának a képviselői, intézmények, vállalkozások. Támogatható tevékenységek, 
figyelemfelkeltés, helyzetfelmérés, tanulmányok készítése, szemináriumok, konferenciák 
szervezése, tanulmányutak, folyamatos tájékoztatás, kommunikáció. Támogatás mértéke 10-
től, 25 millió Ft-ig terjed, 10%-os önerővel. Két alternatívát terjesztettünk a Társulás elé, de a 
Pénzügyi Bizottság ülésén már el lett döntve, hogy csak az „ A” alternatíva törvényes. Ezért 
kérem, hogy erről döntsön a Társulási Tanács.  
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
Az „ A” alternatívát úgy fogadtuk el, hogy a  Hatvani céggel kössünk szerződést, és a 
pályázat 10%-os önerejét a Társulás biztosítja a 2009. évi kamatbevétel terhére. A Pénzügyi 
Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal fogadta el.  
 
Árgyelán György (Kétegyháza tanácsnok)       
Engem úgy küldtek el, hogy két dolgot tisztázzunk. Először is nem láttuk tisztán az önerő 
kérdését, ami most már látható, hogy a Társulás biztosítja. A másik az „A”, „B” változat, de 
eldőlt, hogy csak az „A”-ról beszélünk. Amikor erre az ülésre felkészültünk és beszéltünk, 
nem igazán értettük, hogy miért kell ehhez egy Hatvani cég. A második kérdés, hogy mivel 
egy humán erőforrás pályázatról van szó, határon átnyúló is lehetne, nem igazán láttuk, hogy 
miért nem úgy gondolkoztunk, hogy önerőből csináljuk meg a pályázatot, és a képzéseket 
szervezzük meg mi. Ha van, egy pénzügyi alap miért osztjuk meg mással? Ha egy külsős cég 
szervezi, nem biztos, hogy a mi szakembereink vesznek ebben részt, nem biztos, hogy ez a 
pénz itt marad.           
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Teljesen jogos a tanácsnok úr felvetése. A Pénzügyi Bizottság ülésén ezt részletesen 
megtárgyaltuk és valóban az mellett döntött a bizottság is, hogy csak az „A” alternatíváról 
szavazzunk, ami arról szól, hogy 120 ezer Ft-ért megíratnánk a pályázatot ezzel a Hatvani 
céggel. Nem kötnénk semmiféle megállapodást a többiekre, és később térnénk vissza, amikor 
megnyerjük a pályázatot, hogy ki akarunk-e részfeladatokat már a megvalósításával 
kapcsolatban adni. A Pénzügyi Bizottság is azt mondta, hogy valószínű ezt helyben is meg 
tudjuk oldani. Az iroda nem foglalkoztat a megírására alkalmas szakembereket, más téren is 
érdeklődtünk, de nem kaptunk biztató válaszokat. A Hatvani cégnek jó referenciája van, mivel 
4 ilyen kistérségi pályázatot már megnyert.    
 
Árgyelán György (Kétegyháza tanácsnok)     
A kétségem, hogy az „A” változat nem 120 ezer Ft-ról szól, hanem 120 ezerről plusz, ha a 
2.3-ast nem Ő kapja, akkor plusz 1. 250. ezer +Áfa összegről.     
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Pluhár László (elnök) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a 120 ezer Ft-ot fogadta csak el. Ha ennyiért elvállalja, 
kötünk szerződét, ha nem, akkor más megoldást keresünk.  
 
Árgyelán György (Kétegyháza tanácsnok)     
Akkor az 5.3 kimarad belőle? 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Igen, az kimarad, egy teljesen új szerződést kötünk. 
 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
Tekintettel arra, hogy van a határon átnyúló is, és mi csak a Társadalmi Megújulás Operatív 
Programra pályáztunk, ha igényli a társulás, akkor megnézetem az embereimmel. Mi kilenc 
határon átnyúló pályázatot adtunk be, és ha elkészül egy foglalkoztatási paktum, azt fel lehet 
használni több fele is. Április 02.-ig talán van remény arra, hogy meg tudjuk csinálni.     
 
Pluhár László (elnök) 
Köszönettel vesszük polgármester asszony felajánlását. Van-e még valakinek észrevétele, 
hozzászólása a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy 
pályázatot nyújtsunk be a TÁMOP 1.4.4-08/1 kódszámon a helyi és határon átnyúló 
foglalkoztatási megállapodások megkötésére. A pályázat 10%-os önerejét a társulás biztosítja. 
Felhatalmazza a társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
 Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2009.(III. 11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP 1.4.4-08/1 
kódszámon a helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások megkötésére. A 
pályázat 10%-os önerejét a társulás biztosítja. Felhatalmazza a társulás elnökét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős:    Pluhár László elnök 
Határidő:  2009. április. 02. 
   
Pluhár László (elnök) 
Aki elfogadja, hogy a TÁMOP 1.4.4-08/1 kódszámú pályázat elkészítésére 100Ft+Áfa 
megbízási díj összegért kössön vállalkozási szerződést a Hatvani Területfejlesztési Iroda Kft-
el. Amennyiben a Kft ezen megbízási díjért a pályázat elkészítését nem vállalja úgy felkéri a 
társulás elnökét, hogy ezen összegért más személyt vagy szervezet bízzon meg a pályázat 
elkészítésével. A megbízási díj a 2009. évi kamatbevételből fedezendő. Felhatalmazza a 
társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
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17/2009.(III. 11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy a TÁMOP 1.4.4-08/1 kódszámú pályázat elkészítésére 
100Ft+Áfa megbízási díj összegért kössön vállalkozási szerződést a Hatvani Területfejlesztési 
Iroda Kft-el. Amennyiben a Kft ezen megbízási díjért a pályázat elkészítését nem vállalja úgy 
felkéri a társulás elnökét, hogy ezen összegért más személyt vagy szervezet bízzon meg a 
pályázat elkészítésével. A megbízási díj a 2009. évi kamatbevételből fedezendő. 
Felhatalmazza a társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős:    Pluhár László elnök 
Határidő:  2009. április. 02. 
 
 

II. Többcélú Kistérségi Társulás: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének 
elfogadása 

 

 
Pluhár László (elnök) 
Az előterjesztéshez, annyit szeretnék mondani, hogy néhány elemmel pótolni kell a számszaki 
részeket. Gondolok a kisbusz vásárlására, ami nem került átvezetésre, egy megnyert pályázat, 
amit a HISZI - MAP Kft készít 6, 6 millió Ft-ért, valamint a téli közmunkaprogram.   

 
Csúz Istvánné (Kistérségi Iroda gazdasági vezető) 
A Társulás 2009. évi költségvetése. 1. 143. 130 e Ft, ennek jelentős része a közös fenntartású 
szociális intézményé, melynek költségvetése 2009.-ben 1. 074. 000 e Ft. Ez jelentős 
növekedést mutat a tavalyi évhez képest. Több tényezőből tevődik össze. Pl.: Kétegyháza 
település 2 feladattal csatlakozott a szociális intézményhez, a házi segítségnyújtással és a 
szociális étkezéssel. Gyula Város Polgármesteri Hivatalától vélemény érkezett a Társulás 
2009. évi költségvetéséhez. Ezekben szerepel, amit elnök úr már említett, hogy felhalmozási 
kiadásaink között jelenítsük meg a nyert bölcsődei pályázatunkat, illetve a gépkocsi vásárlást. 
Ez az eredeti költségvetésben nevesítve lesz a szociális intézmény kiadása között.     

 
Pluhár László (elnök) 
A bölcsödénél még nincs hivatalos értesítés, hogy nyert-e, ott az önerő átvezetése szükséges.    

 
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és eredetiként javasolja elfogadásra a 
módosításokkal. Az észrevételek között szerepelt, hogy a bevételt forrásonként, több 
jogcímcsoportonként részletességében kell, hogy szerepeljen, a felhalmozási kiadásokat 
feladatonként kell szerepeltetni, a munkaszervezet költségvetését feladatonként kell 
szerepeltetni, és a több éves kiadással járó feladatait, pedig éves bontásban kell szerepeltetni a 
költségvetésben. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság eredetiben 3 egyhangú igen szavazattal 
elfogadta a kistérség 2009. évi költségvetését. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Elnök úr javasolta az előző napirendnél, hogy a sport feladatokra 2 millió Ft-ot különítsünk el 
a kamatbevételek terhére. Kérem, hogy ennek az átvezetése is szerepeljen a költségvetésben.      
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Árgyelán György (Kétegyháza tanácsnok)     
A költségvetésben a 3 oldalon van a kiadások alakulása. Az időszakosan jelentkező 
feladatokhoz kapcsolódó megbízási díjak, mit jelent? 
 
Csúz Istvánné (Kistérségi Iroda gazdasági vezető) 
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is 100 ezer Ft összeg kerül betervezésre megbízási díjként 
az esetleg jelentkező feladatokra, ami természetesen nevesítve nincs, ha időszakosan 
jelentkeznek olyan feladatok, akkor erre álljon rendelkezésre valamennyi összeg. Tehát 
minimális összeggel van benne. Ez egy tartalék, tavaly sem volt rá szükség.  

 
Pluhár László (elnök) 
Egyszerűbb helyzetben vagyunk a kistérségi társulás költségvetésének megtárgyalásánál, hisz 
itt egy kötött feladatrendszer van, és ahhoz van mellérendelve a pénz. Az a fajta mozgástér, 
mint ami a települési önkormányzatok költségvetésében meg van, az itt nincs.    

 
Pluhár László (elnök) 
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 
Kistérségi Társaulás 2009. évi költségvetését az előterjesztésben feltüntetettek szerint 
valamint az elhangzott kiegészítések eredetiben való elfogadásával, 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: 
 
18/2009.(III. 11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, valamint az államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény alapján az alábbi határozatot 
alkotja: 
E határozat hatálya Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás 
intézményére és Munkaszervezetére tejed ki. 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei: 
- Társulás Munkaszervezete 
- Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

 
1. § 

 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2009. évi költségvetés 
eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően 
 

1 143 130 e Ft-ban állapítja meg. 
 

2.§ 
 

A határozat 1-2. sz melléklete 2009-2011. évre vonatkozóan tartalmazza a működési és 
felhalmozási bevételek és kiadások részletezését. 
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3. § 
 
A bevételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. 
 

- Intézményi saját működési bevételek     158 193 e Ft 
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek         1 520 e Ft 
- Állami támogatások        950.177 e Ft 
- Átvett pénzeszközök          33.240 e Ft 

 
Ennek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 
4. § 

 
A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra 
 

- Személyi juttatások        565.653 e Ft 
- Munkaadókat terhelő járulékok      182.218 e Ft 
- Dologi kiadások        340.203 e Ft 
- Felhalmozási kiadás            1.520 e Ft 
- Igazgatási ktg. hozzájárulás         53.536 e Ft 

 
Ennek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

5. § 
 
A társulás által fenntartott intézmény és munkaszervezet létszámát 2009. évre 485  főben 
határozza meg melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. 

6. § 
 

A Társulási Tanács a bevételek és kiadások felhasználási ütemtervét a 6. sz. melléklet szerint 
határozza meg. 
 

7. § 
 

A költségvetési év és az azt követő két év várható előirányzatait a 1. sz melléklet tartalmazza. 
 

8. § 
 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a 
munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése 
érdekében fektesse be. 

Záró rendelkezések 
 
E határozat a kihirdetés napján lép hatályba de rendelkezéseit 2009. január 1.-től kell 
alkalmazni. 
 
A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Munkaszervezetén keresztül gondoskodik 
 
Az előirányzat módosításokat szükség szerint kell a Társulási Tanács elé beterjeszteni. A 
jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési határozat módosításáról a 
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Társulási Tanács szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz 
történő leadását megelőzően határoz.  
 
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a tagintézményeknél 
képződő bevételek, felhasználása a központi igazgatási költségeken túl az adott településeken 
kerüljenek felhasználásra. 
 
E határozat kihirdetésének napján az átmeneti gazdálkodásról szóló 140/2008.sz. határozat 
hatályát veszti. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: értelem szerint 
 

Pluhár László (elnök) 
Aki elfogadja, hogy a Társulási Tanács kérje fel a munkaszervezetet, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a költségvetésben elkülönítetten jelenjen meg és nevesítésre kerüljön mindig a 
pályázatok benyújtása során felmerülő önrész és vegye figyelembe a költségvetés készítésénél 
a gyulai pénzügyi osztály költségvetésre leadott észrevételét, 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: 
 
19/2009.(III. 11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a 
munkaszervezetet, hogy gondoskodjon arról, hogy a költségvetésben elkülönítetten jelenjen 
meg és nevesítésre kerüljön mindig a pályázatok benyújtása során felmerülő önrész és vegye 
figyelembe a költségvetés készítésénél a gyulai pénzügyi osztály költségvetésre leadott 
észrevételét.  
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 

III. Bejelentések: 
 
 
1. Illés Józsefné Gyula Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának 
csoportvezetője tájékoztatta a kistérség polgármesterit, hogy a vonatkozó rendeletek 
értelmében 2009. április. 01.-et követően Elek, Kétegyháza, Lőkösháza települések telephely 
engedélyét a Gyulai Polgármesteri Hivatal adja ki.  
 
 
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgatónő) 
Nagyon örülök ennek a szemléletváltásnak, hisz fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás folyik, de 
nagyon nem mertünk, dísztárgyak és egyéb eszközök készítésébe belemerülni, mert telephely 
engedélyhez kötött. A későbbiekben fogok jelentkezni, hisz ezt nagyobb mértékben meg 
szeretném valósítani, ugyanis ez a későbbiekben bevételi forrás lehet.  
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2. Ismertetésre került a Medic-HelP Bt által a Társulási Tanács részére elküldött 
köszönő levél, aki korábban a kistérség központi ügyeletét látta el.  
 
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a 
mai Társulási Tanácsülésünket ezennel 11 óra 20. perckor bezárom.   

 
 
 

Gyula, 2009. március. 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                   Dr. Tarr Lajos 
        elnök                          jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jegyzőkönyvkészítő  


