
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  
Elek Polgármesteri Hivatal (5742, Elek, Gyulai u. 2. sz..), tárgyaló termében 2009. július. 09. 
napján 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanács rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László - Társulás elnök Elek polgármester, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármester, 
Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármester, Szabó Árpád – Gyula PMH alpolgármester  
 
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI 
Intézményigazgató,  

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli 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: 
 
69/2009.(VII. 09.) 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 
   Kalcsó Istvánné polgármester  
Határidő: azonnal 
  
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ismertetném a mai napirendi pontot:  
 

I. Fő napirend: 
 

1. DAOP-3.1.2/A-09-2009-0027 jelű pályázathoz kapcsolódó korábbi döntésének 
módosítása 

 
II.  Bejelentések: 

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki a mai napirendi ponttal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
70/2009.(VII. 09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés 
napirendi pontját. 

 
I. Fő napirend: 

 
1. DAOP-3.1.2/A-09-2009-0027 jelű pályázathoz kapcsolódó korábbi döntésének 

módosítása 
 

II.  Bejelentések: 
 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 

 
I. Fő napirend: 

 
1. DAOP-3.1.2/A-09-2009-0027 jelű pályázathoz kapcsolódó korábbi döntésének 

módosítása 
 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A DARFÜ hiánypótlásnak előírta új költségvetés készítését, melyben az Áfa már 25%-os 
mértékű. Ennek megfelelően kell meghozni a Társulási Tanácsnak a döntést, melyben 
módosítja a korábban született 47/2009 (V.29) és a 48/2009 (V.29) számú határozatát. A 
25%-os Áfa-val a projekt tervezett bruttó összege 159.178.800.- Ft-ra, az igényelt támogatás 
135.301.980.- Ft-ra, míg az önerő 23. 876. 820.- Ft-ra módosul. Az építendő kerékpárút km 
hosszának arányában Elek város által biztosítandó önrész 8. 994. 692.- Ft-ra, míg Kétegyháza 
nagyközség által biztosítandó önrész 14. 882. 128.- Ft-ra módosul.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Az elhangzottaknak megfelelően, aki elfogadja, hogy pályázatot nyújtsunk 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: 159. 178. 800.- Ft, 
Igényelt támogatás:           135. 301. 980.- Ft, 
Önerő:               23. 876. 820.- Ft. 
A pályázat 15%-os önerejét a Társulás az érintett települések által biztosított átadott 
pénzeszközből finanszírozza, továbbá felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat aláírására, és ezen határozat elfogadásával a 47/2009 
(V.29) számú határozatát hatályon kívül helyezi, 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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71/2009.(VII. 09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 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: 159. 178. 800.- Ft, 
Igényelt támogatás:           135. 301. 980.- Ft, 
Önerő:               23. 876. 820.- Ft. 
A pályázat 15%-os önerejét a Társulás az érintett települések által biztosított átadott 
pénzeszközből finanszírozza. 
A Társulási Tanács egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, a pályázat aláírására.  
A Társulási Tanács ezen határozat elfogadásával úgy dönt, hogy a 47/2009 (V.29) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. július. 10. 
  
  
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki elfogadja, 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. 994. 692.-  Ft (1650 m), 
Kétegyháza Nagyközség által biztosítandó önrész: 14. 882. 128.- Ft (2730 m), és ezen 
határozat elfogadásával a 48/2009 (V.29) számú határozatát hatályon kívül helyezi 
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: 
 
72/2009.(VII. 09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 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. 994. 692.-  Ft (1650 m), 
Kétegyháza Nagyközség által biztosítandó önrész: 14. 882. 128.- Ft (2730 m) 
A Társulási Tanács ezen határozat elfogadásával úgy dönt, hogy a 48/2009 (V.29) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. július. 10. 
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II. Bejelentések: 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
2009. július. 08.-án A Békés Megyei Önkormányzat tájékoztatót tartott, melynek témája az 
energia beszerzési feladatok összehangolása céljából egy szindikátusi szerződés létrehozása. 
Társulásokról ugyan nem esett szó, de megítélésem szerint hasznos lenne – tekintettel a 
jelentős mértékű intézményre – ha a kistérségünk is csatlakozna ehhez. Krasznainé Bácskai 
Éva az ügyintéző, meg kellene gyorsan kérdezni a részletekről, de már most javaslom, hogy 
hozzunk egy olyan határozatot, hogy a Társulás is csatlakozik az együttműködéshez, mivel ez 
jelentős megtakarítást hozhat és nagyobb kockázatot nem jelent, hiszen a megállapodás csak 
egy évre szól. 
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester) 
Én is hallottam róla és magam is javaslom, hogy a Társulás csatlakozzon.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Mivel jónak tartom az együttműködést, javaslom hogy fogadjunk el határozatot róla. Aki 
elfogadja, hogy csatlakozik a Megyei Önkormányzat koordinálása mellett létrejövő, az 
energia beszerzési feladataik összehangolása céljából megalakuló együttműködéshez és a 
megküldött és megismert Szindikátusi Szerződést elfogadja. Felhatalmazz a Társulás elnökét 
a Szindikátusi Szerződés aláírására és a további ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére, 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: 
 
73/2009.(VII. 09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
csatlakozik a Megyei Önkormányzat koordinálása mellett létrejövő, az energia beszerzési 
feladataik összehangolása céljából megalakuló együttműködéshez és a megküldött és 
megismert Szindikátusi Szerződést elfogadja. Felhatalmazza a Társulás elnökét a Szindikátusi 
Szerződés aláírására és a további ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. július. 14. 
   
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a 
mai rendkívüli Társulási Tanácsülésünket ezennel bezárom.   

 
Gyula, 2009. július. 09. 

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

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

Jegyzőkönyvkészítő  


