
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2009. december 23-
én 14.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László – Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Dr.Tarr Lajos - Lőkösháza 
polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere  
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Czene Ildikó –gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn 
– Kistérségi Iroda, Dógi János BMCKÖ elnöke 
 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai társulási ülésen. Megállapítom, hogy 3 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Kalcsó Istvánné tanácstagot javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?  
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2009.(XII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó 
Istvánné tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Kalcsó Istvánné tanácstag 
Határidő: 2009.december 31. 
 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendet 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 3 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2009.(XII.23.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés 
napirendi pontját. 
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I. Fő napirend: 
 
 
1. Pályázat benyújtása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 

 
 2.   Pályázat benyújtása a 2010/2. számú ROMA Közmunkaprogramra 

 
II.  Bejelentések: 
 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 

 
  
I. Fő napirend: 
 

1. Pályázat benyújtása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 
 
Pluhár László (elnök) 
Hasonlóan a közösségi és támogató szolgálat működtetéséhez, a házi jelző rendszer 
vonatkozásában is pályázni kell. Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor 
szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadja-e , hogy a társulás pályázatot nyújtson 
be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, s sikeres pályázat esetén az ÁFSZ-szel  megkötésre 
kerüljön a finanszírozási szerződés, s a megkötött szerződés alapján az intézmény 
feladatellátását működteti és finanszírozza.  Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
141/2009.(XII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
                   
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra pályázatot nyújt be, s sikeres pályázat esetén az ÁFSZ-
szel megköti a finanszírozási szerződést. A megkötött szerződés alapján a Gyulai Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény feladatellátását működteti és finanszírozza.  

 
Felelős: Pluhár László elnök   
              Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató   
Határidő: 2009. december 23. 
 
2. Pályázat benyújtása a 2010/2. számú ROMA Közmunkaprogramra 
 
Lebenszky Attila irodavezető tájékoztatta a megjelenteket ezen közmunkaprogramról. Ezen 
program meghívásra épül, csak a programra maghívottak nyújthatnak be pályázatot, melynek 
keretében az SZMM tájékoztatása alapján a biztosított összeg -236.600.000,-Ft- kerül 
felhasználásra. Az elkészített előzetes számítások alapján 390 fő roma származású, magát 
jegyző előtt annak való, nyilatkozatot aláíró személyt lehet ezáltal közmunkára alkalmazni. 
Konzorcium keretében a Társulás menedzselné le a programot, készítené el a pályázatot, majd 
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a munkaügyi feladatokat és pénzügyi elszámolásokat készítené. Míg a másik konzorciumi tag – 
Békés megyei Cigány Önkormányzat- pedig készíti el településenként a munkatervet,  ő 
toborozza a munkásokat, készíti elő a nyilatkozatokat a származásra vonatkozóan, mely 
nyilatkozatot a jegyző előtt kell megtenni, aki köteles ezen nyilatkozatot páncélszekrényben 
megőrizni 2010. június 30. napjáig, ezt követően, pedig meg kell semmisíteni. A nyilatkozatok 
alapján elkészített listát a CKÖ köteles a helyi munkaügyi központokkal ezt leegyeztetni, oly 
módon, hogy az 50%-nak RÁT-osnak kell lennie. A program alapján 7 x 10 fő végezné el a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság irányítása alatt, az általuk biztosított és betanított szoftver 
alapján a szkenneléssel történő adatrögzítést. Ezen feladat elég szigorú szabályok alapján 
végezhetők majd. A többi fenn maradó csoport, pedig helyben végezné el a romatelepek 
rendbetételét. Az önkormányzatoknak a településükön használt eszközök után, önerőként az 
ÁFA-t kellene megfizetni. A pályázati kiírás alapján ezen összeget a gesztornak kell viselni. A 
pályázat után a pályázati pénzből vásárolt eszközök a településeken maradnának, a nagy értékű 
eszközök öt évig nem idegeníthetők el, más közmunkaprogram során felhasználhatók. 
Czene Ildikó gazdasági vezető a program pénzügyi vonatkozásában adott kérdésekre 
tájékoztatást. 
 
Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere 
Először elleneztem ezt, de mivel ott helyben Kétegyházán maradnak a dolgozók, így legalább 
lehetőségünk lesz a településünk Újfalusi részén lévő roma telep rendbetételére, park 
kialakítására, a romos épületek eltüntetésére. Szeretném, ha én is meghatározhatnám, hogy ki 
legyen az a 20 fő Kétegyházán, aki ebben a programban dolgozhatna, lehetőleg minden 
családból vegyenek részt benne 
 
Czene Ildikó – gazdasági vezető 
A Társulásnak a munkaeszközök, munkaruhák, egyéb szerszámok után járó ÁFA-t, mely a 
jelenlegi számítások alapján 8.665.050,-Ft a pályázat alapján be kell vállalni. 
 
Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere 
Úgy gondolom, hogy ezt a pár milliót bevállalhatjuk, ha tudunk adott esetben egy nagyobb 
értékű eszközt is venni, mindenképpen jól járunk, hiszen a gép a településen marad, s csak az 
ÁFA tartalmát kell az önkormányzatnak viselni, 75 %-os támogatással tudunk így vásárolni. A 
településen tudnánk még egy 10 fős csapatnak is helyett adni, az egyik orvosi rendelő 
megüresedett. 
 
Dógi István – BMCKÖ elnöke 
Mindenképpen azt szeretnénk, hogy azon települések részesedjenek, kerüljenek eszközvásárlás 
kérdésében jobb pozíciókba, akik áldozatot is hoznak, vállalják az ÁFA megfizetését. A 
közmunkások helyben dolgoznak majd, az adott településen, hiszen az a cél, hogy a romatelepe 
rendezetté legyenek téve. Amennyiben Sarkad nem kíván partnerként csatlakozni a 
programhoz, úgy az esetben nem látom akadályát, hogy a számítógépen dolgozó,egyik 10 fős 
csoport ne Kétegyházán működjön.  
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e, hogy a Társulás gesztorként vegyen részt abban a kétszemélyes 
konzorciumban, mely pályázatot nyújt be az SZMM meghívásának eleget téve, a 2010/2. 
számú Roma Közmunkaprogramra. A Társulás vállalja a pályázat önerejének biztosítását és 
egyben felhatalmazza elnökét,  a szükséges jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2009.(XII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Társulás 
gesztorként részt vesz abban a kétszemélyes konzorciumban, mely pályázatot nyújt be az 
SZMM meghívásának eleget téve, a 2010/2. számú Roma Közmunkaprogramra. A Társulás 
vállalja a pályázat önerejének biztosítását és egyben felhatalmazza elnökét, a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. január 04. 
 
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai Társulási Tanács ülését bezárom.  
 
 

 
Gyula, 2009.december 23. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------    ------------------------------------------ 
             Pluhár László                Kalcsó Istvánné                
                   elnök                    jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 

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


