
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében 2009. április. 30. 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, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza 
polgármester, Dr. Barta Edit – Gyula PMH aljegyző, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza 
polgármester   
 
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Strifler Györgyné - Szociális Intézmény gazdasági 
vezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi iroda jogi képviselő, Kovács Valéria – Kistérségi Iroda 
gazdasági vezető, Hanyecz Ágnes – Pénzügyi Bizottság külső tag, Kóra János – Kistérségi 
Iroda feladat-ellátási referens, Wittmann László – Békés Megyei Önkormányzat, Kovácsné 
Oláh Veronika – KOVERO Kft Könyvvizsgáló, Hajdúné Hergyán Anna – GYKESZGYI, Dr. 
Takács Zsófia – Lőkösháza PMH,    

 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult 
tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Kalcsó Istvánné 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: 
 
36/2009.(IV. 30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó 
Istvánné tanácstagot, Kétegyháza 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. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Cselekvési Terv 2009-2010 

elfogadása  
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II. Többcélú Kistérségi Társulás: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének 
módosítása 

2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetési Beszámoló 
elfogadása 

3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok ellátásának 
módjáról, a költségvetési szervek besorolásának szükségességéről 
  

III.  Bejelentések: 
 

 
Pluhár László (elnök) 
A Többcélú Kistérségi Társulás napirendi pontjai közé vettük fel a meghívóban feltüntetett napirendek 
mellé harmadiknak, a feladatok ellátásának módját és a költségvetési szervek besorolásának 
szükségességét tárgyalandó napirendet. 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: 
 
37/2009.(IV. 30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés 
napirendi pontjait. 
 

I. Fejlesztési Tanács: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Cselekvési Terv 2009-2010 
elfogadása  

 
II. Többcélú Kistérségi Társulás: 

 
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének 

módosítása 
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetési Beszámoló 

elfogadása 
3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok ellátásának 

módjáról, a költségvetési szervek besorolásának szükségességéről 
  

III. Bejelentések: 
 
 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
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I. Fejlesztési Tanács: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Cselekvési Terv 2009-2010 
elfogadása  

 
Pluhár László (elnök) 
Korábban az Európa Universitas Kft-el voltunk együttműködési kapcsolatban és készítették el 
a kistérség Cselekvési Tervét. Most szükség volt ennek az aktualizálására. Tekintettel arra, 
hogy az Universitas Kft-el való együttműködésünk 2007. év végén megszűnt, ezért a Társulás 
munkaszervezete látott hozzá 2008 negyedik negyedévben az új 2009-2010 évekre szóló 
Cselekvési Terv előkészítéséhez. Az anyag összeállításánál segítségünkre volt és 
közreműködött abban Molnár Csaba az Új Magyarország Fejlesztési Pont kistérségi 
munkatársa is.  
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Minden egyes polgármesternek köszönetemet szeretném kifejezni. Tavaly októberben 
kezdődött el a Cselekvési terv előkészítése, a polgármesterek személyesen részt vettek az 
egyeztetésen és minden településen a projektfejlesztő és pályázatíró munkatársak is. Külön 
köszönetemet szeretném kifejezni Molnár Csabának, aki a települések projektötleteit 
harmonizálta az Új Magyarország Fejlesztési Terv már megjelent és előkészítés alatt álló 
pályázati kiírásaival. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Valóban egyeztettünk, még is van benne néhány régi dolog. Mikor Irodavezető úr nálunk járt, 
már akkor jogerős építési engedélyünk volt Egészségügyi Centrumra és másra is, de mivel a 
lényegen az anyagban ez nem változtat, maradjon így. Viszont a szennyvízcsatornánál az lett 
írva, hogy MA-RO CBC, és én úgy tudom, hogy ez HU-RO, határon átnyúló pályázat. Ezt 
kérem javítani.  
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnök)  
Egyeztettünk ugyan, de egy-két olyan idejét múlt dolog benne maradt, ami statisztikai jellegű, 
illetve egyéb kiírásoknál látok kérdőjeleket. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Nem készítették el még a vonatkozó pályázatokat.  
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e még kérdése, észrevétele valakinek a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki elfogadja eredetiben a Kétegyházát érintő módosító javaslattal a jelen 
előterjesztés mellékletét képező 2009-2010 évekre vonatkozó 2 éves Cselekvési Tervet, 
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: 
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38/2009.(IV. 30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező 2009-2010 évekre 
vonatkozó 2 éves Cselekvési tervét elfogadja.  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. április. 30. 
 
 

II. Többcélú Kistérségi Társulás: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének 
módosítása 
 

Pluhár László (elnök) 
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozatjavaslatát ismertetni. 
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnök)  
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási 
Tanácsnak a Társulás 2008. évi költségvetését a csatolt mellékletek szerint – kivéve az 1. sz. 
mellékletet – 1. 105. 214 e Ft bevételi és 1. 105. 214 e Ft kiadási főösszegben. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e még kérdése, észrevétele valakinek a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás 2008. évi költségvetését a csatolt mellékletek szerint – 
kivéve az 1. sz. mellékletet – 1. 105. 214 e Ft bevételi és 1. 105. 214 e Ft kiadási főösszegben, 
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: 
 
39/2009.(IV. 30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
Társulás 2008. évi költségvetését a csatolt mellékletek szerint 1.105.214 e Ft bevételi és 
1.105.214 e Ft kiadási főösszegben határozza meg. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
   Lebenszky Attila irodavezető 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetési 
Beszámoló elfogadása 

 
Pluhár László (elnök) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta, kérem a határozati javaslat 
ismertetését.  
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Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnök)  
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság két határozati javaslatot fogadott el. Az első határozati 
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a csatolt mellékletekkel együtt fogadja el és az 58. 505 
E Ft pénzmaradványból 14. 989 E Ft kötött felhasználású. A második határozati javaslat, 
hogy a 2008. évi 43. 516. e Ft szabad pénzmaradvány felhasználásáról a 2009. évi májusi 
Társulási ülésen hozzon döntést a Társulási Tanács. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Nekem az anyag nem elég részletes, nem ad elegendő képet a teljes helyzetről. Szeretném, ha 
a jövőben egy részletesebb kimutatást kapnánk a felhasználásokról. Ami miatt egyértelmű, 
hogy biztosan minden a legtökéletesebben bonyolódott, így is feltételezem, ezt igazolja a 
könyvvizsgálói jelentés is. Több éves problémám, hogy Kétegyháza nem szerepel a 
feladatellátások körében.  
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Teljes mértékben igaza van polgármester asszonynak, de a múlttal ne foglalkozzunk. Új 
gazdasági vezetőnk van, a Kovács Valéria, aki még csak egy hónapja van nálunk, és ez még 
nem az Ő munkája. A jövőben úgy fogunk eljárni, ahogy polgármester asszony kérte, 
részletesebb anyagot fogunk elkészíteni.  
 
Dr. Barta Edit (Gyula PMH aljegyző) 
Látom az anyagban a Gyula város belső ellenőrzési jelentését, és úgy gondolom, hogy 2008. 
évben nem vett részt Gyula a kistérség belső ellenőrzésében. Amit itt látunk, az nem is szól a 
kistérségről.  
 
Pluhár László (elnök) 
A belső ellenőrzésre közös normatíva igénylésünk van, és a kistérség visszafinanszíroz Gyula 
város belső ellenőrzésére is. Pénzügyi szempontból van átfedés. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Kértünk Gyulától anyagot, de Ők azt mondták, hogy azért a 350 ezer Ft-ért, amit összesen 
biztosítani tudtunk számukra, nem tudják mi az, amit ezen belül elláttak. Ezért küldték el a 
komplett beszámolót.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
A belső ellenőri jelentés nem arról kellene szóljon, ami a kistérségi ellátást érinti? 
 
Pluhár László (elnök) 
A belső ellenőrzést úgy valósítottuk meg, hogy a települési önkormányzatok számára 
kiközvetíttettük, hogy hány belső ellenőrzési munkanapot érint a közös pénzbeli 
finanszírozás. Az ellenőrzési munkanapokról a települési önkormányzatok hoztak döntést, 
hogy az adott területükön belül, az ellenőrzési munkanapokat mely területükön kívánják 
megvalósítani. Ez tartalmazhat olyan ellenőrzést is ami nem a kistérség finanszírozásában és 
ügyvezetésében történik meg, hanem más egyéb intézmény esetében.  
 
Dr. Barta Edit (Gyula PMH aljegyző) 
A zárszámadás mellékleteinek annak kellene lennie, ami a zárszámadási költségvetési 
szabályszerűséget alátámasztja. Ez lehet a Barcsné anyaga, de semmiképp a gyulai 
önkormányzat anyaga.  
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Kovácsné Oláh Veronika (KOVERO Kft Könyvvizsgáló) 
A leadott írásbeli véleményt megerősítem, és elfogadásra javaslom a 2008. évi költségvetési 
beszámolót.  
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 2008. évi 
költségvetési beszámolót a csatolt mellékletek szerint 1. 105. 214 E Ft módosított bevételi 
előirányzattal, 1. 220. 751 E Ft bevételi teljesítéssel, 1. 105. 214 E Ft módosított kiadási 
előirányzattal, 1. 127. 714 E Ft kiadási teljesítéssel, 58. 505 E Ft pénzmaradvánnyal, melyből 
14.989 E Ft kötött felhasználású, 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: 
 
40/2009.(IV. 30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
elfogadja a 2008. évi költségvetési beszámolót a csatolt mellékletekkel: 
  

1. 105. 214 E Ft módosított bevételi előirányzattal 

1. 220. 751 E Ft bevételi teljesítéssel 

1. 105. 214 E Ft módosított kiadási előirányzattal 

1. 127. 714 E Ft kiadási teljesítéssel 

58. 505 E Ft pénzmaradvánnyal, melyből 14.989 E Ft kötött felhasználású. 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
   
Pluhár László (elnök) 
Aki elfogadja, hogy a Társulási Tanács a 2008. évi 43. 516 e Ft szabad pénzmaradvány 
felhasználásáról a 2009. évi májusi Társulási ülésen hozzon döntést, 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: 
 
41/2009.(IV. 30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2008. 
évi 43. 516 e Ft szabad pénzmaradvány felhasználásáról a 2009. évi májusi Társulási ülésen 
hoz döntést. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. május. 31. 
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3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok 
ellátásának módjáról, a költségvetési szervek besorolásának szükségességéről 

 
 
Pluhár László (elnök) 
Kérem az előterjesztés előkészítőjét, amennyiben kiegészíteni valója van a napirendhez, tegye 
meg.  
 
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda jogi képviselő) 
Az Országgyűlés elfogadta a 2008. évi CV. törvényt, melynek a végrehajtási rendeletei, 
utasításai a napokban folyamatosan jelennek meg. Kedden volt a Magyar Államkincstárnál 
egy egységes eligazítás, ahol felhívták mindenkinek a figyelmét a zárós határidőkre. A 
legközelebbi határidő a május 15.-e, ahol a Képviselő-testületeket, illetve jelen helyzetünkben 
a Társulást kötelezi arra, hogy valamennyi működő költségvetési intézményét felül kell 
vizsgálnia. Legelőször dönteni kell arról, hogy a jelenlegi formában továbbra is hatékonyan 
működtethetők ezek az intézmények, valamint meg kell határozni egy új besorolásban ezeket 
az intézményeket. Ennek megfelelően a munkaszervezetünk, mint közhatalmi költségvetési 
szerv működik tovább július. 01. napjától, a szociális intézményünk pedig közintézményként. 
Június 01. napjáig az egységes szerkezetű Alapító Okiratokat be kell csatolni. Jogi 
szempontból úgy látom jónak, hogy egyszerűbb a jelenlegi Alapító Okiratunk rendelkezéseit 
hatályon kívül helyezni és egy teljesen újat elfogadni, figyelemmel arra, hogy eddig az 
intézmények által ellátott valamennyi feladatot fel kellett sorolni, most már a kötelező tartalmi 
eleme csak az alaptevékenység lesz. Amennyiben megpróbálunk kiegészítő tevékenységet 
beírni, azt át kell gondolni, mert a jövőben nem lehet módosítani, hisz a jövő évtől ettől 
függően lesznek az intézmények támogatottak. Amennyiben vállalkozási tevékenységet is 
folytat, vizsgálja át az Államkincstár már a bejegyzésnél, hogy melyik tevékenységek vannak 
túlsúlyban. Ha úgy ítélik meg, hogy a vállalkozói, akkor nem lehet közintézménynek vagy 
közintézetnek besorolni. A Kistérségi Irodánál is van vállalkozási tevékenység, amit 
folytatunk, eddig a bevétel arányában kellett meghatározni, hogy hány százalékát nem 
haladhatja meg az éves bevételünknek, most ez fordított oldalról kell megjeleníteni. Az 
Alapító Okirat, ha nem jól vagy hiányosan kerül benyújtásra azt is bírságolják kötelező 
jelleggel előírtan 300 ezer forintig, és a Társulás vonatkozásában elnök urat bírságolnák meg. 
A határozati javaslatokat az elmondottak alapján készítettem el. Amiről még szeretnék 
beszélni, hogy ez a törvény az, ami kiemeli a gazdasági vezetőket, egy szintre hozza 
intézményvezetővel. Eddig a gazdasági vezetők munkáltatója az intézményvezető volt, jelen 
esetünkben pedig a Társulás elnöke lesz. Ezt most hagyni kell, de mihelyt a gazdasági 
vezetőnél egy átsorolás lesz, az már elnök úr hatálya alá fog tartozni. Amennyiben jövőre 
bármilyen pályázatot írunk ki költségvetési szerv vezetőjére vonatkozóan, nem csak az adott 
intézmény jellegének, a szabályzatnak megfelelően kell kiírni, de egy pénzügyi kötelező 
végzettséget is elő kell írni. A pénzügyi végzettségre vonatkozó törvény, ami majd ezt előírja, 
még nem jelent meg. Mivel úgy tudom, hogy a településeink közül keddi napon csak én 
voltam, ha bármi kérdés van, szívesen állok bárki rendelkezésére.  
 
Közben megérkezett dr. Takács Zsófia Lőkösháza jegyzője. 
   
Pluhár László (elnök) 
Köszöntöm körünkben Dr. Takács Zsófiát Lőkösháza jegyzőjét. Ebben a minőségben még 
nem volt Társulási ülésen mióta megválasztották és egyben gratulálunk. 
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Van-e még kérdés, észrevétel a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja 
az előterjesztésben megfogalmazott 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: 
 
42/2009.(IV. 30.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
   
1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az 
általa alapított és felügyelt, irányított költségvetési szerveket – Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda és Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézménye - a jelenlegi formában fenntartja, az általuk ellátott feladatok ellátása a jelenlegi 
formában a leghatékonyabbak és leggazdaságosabb.  
 
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri 
munkaszervezetét, hogy a következő Tárulási Tanácsülésre készítse elő a Társulás 
költségvetési szerveinek - Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda, 
mint közhatalmi költségvetési szerv és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye, mint közintézmény, közszolgáltató költségvetési szerv - új 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, figyelemmel a 2008. évi CV. törvényben 
foglaltakra. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. május 31. 
 

III. Bejelentések 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Elkészült a HISZI-MAP Kft (1) által a kiadványunk 5 ezer darabban, négy nyelvben. 
Magyar, román, német és angol nyelven.  
A bölcsőde pályázatnál (2) meg volt az első fordulónál az eredményhirdetés és nyertünk 
139.9 millió Ft-os támogatást, plusz a 10% önerő.   
 
Pluhár László (elnök) 
Amennyiben végérvényesen nyertessé nyilvánítják a bölcsőde pályázatot, ahhoz hogy időt 
tudjunk megspórolni, a pályázati tervben foglaltaknak megfelelően a közbeszerzését is 
elkezdtük.  Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a 
megjelenést, a mai Társulási Tanácsülésünket ezennel 11 óra 10. perckor bezárom.   

 
Gyula, 2009. április. 30 

 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                   Kalcsó Istvánné 
        elnök                          jkv. hitelesítő 
 

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

Jegyzőkönyvkészítő  


