
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Gyula Város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2010. május 21-
én 10.00 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, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza 
polgármestere, Dr. Tarr Lajos - Lőkösháza polgármestere, Szabó Árpád – Gyula 
alpolgármestere 
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi Iroda, Strifler 
Györgyné – GYKESZGYI int. gazdasági vezető, Békési Ilona – GYKESZGYI, Sós Judit – 
osztályvezető, Czene Ildikó – gazdasági vezető, Kóra János – szociális referens, Törzsök 
Károly – Ráció Szakértő Iroda, Törzsök Károlyné dr. – Ráció Szakértő Iroda, Szelezsánné 
Poptyilikán Anikó – Kistérségi Iroda, Hudák Ágnes – Kistérségi Koordinációs Hálózat, Danyó 
István – Solar City Kft, Szokolai Ferenc – Szomax Kft, Fáskerti Attila – Gyulai Alapfokú 
Közoktatási Intézmény, Szabó Andrea – Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény,     
 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Szabó Árpád gyulai alpolgármestert javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?  
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2010.(V.21.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szabó Árpád 
Gyula város alpolgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Szabó Árpád alpolgármester 
Határidő: 2010. május.21. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg azzal a módosítással, hogy a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén megtárgyalásra került a Pedagógiai Szakszolgálat és az 
a határozat született, hogy most kerüljön le napirendről és majd a következő ülésen tárgyaljuk 
meg, valamint vegyük fel a napirendi pontok közé a Társulás 2010. évi munkatervét. Van-e 
valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, 
ismertetném a mai napirendi pontokat, és aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással 
szavazza meg. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene? 
 

 1



Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2010.(V.21.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés 
napirendi pontját. 
 

I. Napirend 
 
1./ Solar City Épületgépészeti Kft Bemutatkozó előadása 
 
II. Fő napirendek 
 
1./  A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2009. évi  
      szakmai Beszámolója 
 
2./  A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai  
       programjainak, Házirendjeinek és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása   
       
3./ A Társulás 2010. évi költségvetésének I. számú módosítása 
 
4./ Döntés a Társulás szabályzatainak aktualizálásáról, hiányzó szabályzatok 
elkészítéséről 
 
5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkaterve 
 
 
III. Zárt ülés 
 
1./ Méltányossági kérelem a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  
     Intézménye jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának elengedése ügyében 

 
IV. Bejelentések 
 

 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. május. 21. 

 
I. Napirend 
 
1./ Solar City Épületgépészeti Kft Bemutatkozó előadása 
 

Danyó István – Solar City Kft, Szokolai Ferenc – Szomax Kft képviselői tájékoztatták a 
megjelenteket az általuk végzett munkákról, s az általuk forgalmazott termékekről, pályázati 
lehetőségekről. 
Pluhár László megköszönte tájékoztatójukat, s javasolta, hogy az egyes önkormányzatok 
tekintsék át pályázataikat, hol lehetne az elmondottakat hasznosítani, mert bizonyos plusz 
pontokat jelent egyes pályázatoknál a környezetvédelmi elem beépítése. 
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1./  A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2009. évi  
      szakmai Beszámolója 
 
 

Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
Tegnap este áttanulmányoztam ezt a szép, vastag anyagot. Igaz, hogy mi nem sok feladattal 
veszünk részt  benne, de büszke vagyok ezen szép eredményekre. Úgy gondolom minden 
dicséretet, megérdemel az intézmény. 

 
Dr. Tarr Lajos (Társulási tag) 
Én is szeretnék Marikához csatlakozni. Minden dicséretet megérdemel ez a beszámoló, ami egy 
szakdolgozatnak is elmenne. Nagyon sok rétű munkát, területet ölel fel. Én is köszönötemet, s 
dicséretemet kívánom kifejezni. 
 
Pluhár László (elnök) 
Hasonlókat tudok én is elmondani. Nagyon sok feladatot tudunk ellátni, s szakmailag 
kimagaslóan, úgy hiszem. Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a 
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazza meg. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2010.(V.21.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

   A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programját és Házirendjét 
a határozati javaslat melléklete szerint elfogadja. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 

     Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2010. május.21. 

 
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai  
  programjainak, Házirendjeinek és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása   
 

Pluhár László (elnök) 
Elnézést kérek mindenkitől, hogy ezt a tetemes anyagot nem postáztuk, de most itt van, 
amennyiben igény mutatkozik rá meg lehet tekinteni. Módosítást a bekövetkezett jogszabályi 
változások, s feladat ellátási módok indokolták. Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy 
hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, 
kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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51/2010.(V.21.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programját és Házirendjét 
a határozati javaslat melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: Pluhár László elnök 

     Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2010. május.21. 

 
3./ A Társulás 2010. évi költségvetésének I. számú módosítása 
 

Dr. Tarr Lajos (Társulási tag) 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a módosítást az időközbeni változások, munkabér 
kiegészítések indokolták, s a Tanácsnak elfogadásra javasolja. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben 
nincs, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Egyetért 
vele? Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2010.(V.21.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás 
2010. évi költségvetésének I. számú módosítását a jelen előterjesztés mellékletével,  
1.142.014 e Ft bevételi és kiadási főösszegben elfogadja. 
  
Felelős: Pluhár László elnök 
             Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2010. május.21 

 
4. / Döntés a Társulás szabályzatainak aktualizálásáról, hiányzó szabályzatok 
elkészítéséről 
 

Pluhár László (elnök) 
A szabályzataink kész vannak, de a megváltozott jogszabályok újabb pénzügyi szabályzatokat 
írnak elő, illetve az aktualizálásuk is fontos lenne. Ezek elkészítésére kaptunk ajánlatot, mely 
szerepel az előterjesztésben. 
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben, mikor nem tudjuk, hogy hogyan 
alakul a kistérség sorsa, nem kellene erről dönteni. Vagy csak később. 

 
Dr. Tarr Lajos (Társulási tag) 
Hasonlóan gondolom én is, hogy most nem kellene erről dönteni, a jelenlegi szabályzatokat 
használjuk. Amennyiben szükséges lesz, akkor majd döntünk később róla. 
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Szabó Árpád (Gyula alpolgármester) 
Annyit hozzá tennék, ha netalántán az Irodát, a Kistérséget ezért támadás érné, akkor védjük 
meg magunkat.      
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk. Aki azzal egyetért, hogy a Társulás 
szabályzatainak az aktualizálását és a hiányzó szabályzatok elkészítését halasszuk addig, míg 
tisztázódik a kistérségek sorsa és azt követően döntsünk róluk, figyelembe véve a szakmaiságot 
és a referenciát, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2010.(V.21.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
    
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás 
szabályzatainak az aktualizálását és a hiányzó szabályzatok elkészítését elhalassza addig, míg 
tisztázódik a kistérségek sorsa és azt követően dönt róluk, figyelembe véve a szakmaiságot és a 
referenciát. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
           Lebenszky Attila Irodavezető 
Határidő: 2010. október.31. 
 
  

5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkaterve 
 

Pluhár László (elnök) 
Minden évben kell munkatervvel rendelkeznünk. Ezt most elkészítettük, természetesen ezen 
terv nem azt jelenti, hogy csak az itt feltüntetettek kerülnek megtárgyalásra, hanem mint tudjuk 
a mindennapi élet alakítja üléseinken a megtárgyalandókat. Van-e valakinek kiegészíteni 
valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, aki egyetért a 
határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Egyetért vele? Tartózkodik? 
Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2010.(V.21.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
az előterjesztésben megfogalmazott 2010. évi éves munkatervét. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 

          Lebenszky Attila irodavezető  
Határidő: 2010. 2010. május.21. 
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Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai Társulási Tanács rendes ülését bezárom, a Tanács zárt ülésén folytatja munkáját.  
 
 
 
 

 
Gyula, 2010. május.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- ----------------------------------------   -------------------------- 
             Pluhár László            Szabó Árpád                      Dr. Nagy Adrienn 
                   elnök                jkv. hitelesítő                          jkv. vezető 

 


