
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2010. július. 
16-án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László – Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Dr. Perjési Klára – Gyula 
polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere, Dr. Tarr Lajos - Lőkösháza 
polgármestere, 
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi Iroda, Strifler 
Györgyné – GYKESZGYI int. gazdasági vezető, Békési Ilona – GYKESZGYI, Kóra János – 
szociális referens, Szelezsánné Poptyilikán Anikó – Kistérségi Iroda, Kovács Valéria – 
Kistérség gazdasági vezető   
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Folytatjuk ülésünket a fő napirendi pontokkal. 
Tájékoztatta az ülésen részt vevőket és az ülés nézőit az irodavezetői álláshelyre kiírt pályázat 
zárt ülésen tárgyalt és hozott döntéséről. 
  

I. Fő napirendek: 
 
1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézménye Alapító Okiratának elfogadása 
 

 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Korábban a Társulásai Tanács, döntést hozott az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézménye létrehozásáról. Joghatályossá akkor válik, ha a települések Képviselő-testületei is 
elfogadják, ami tudomásom szerint már megtörtént, illetve a települések kisebbségi 
önkormányzatai véleményei is szükségesek. Az Alapító Okirat mellékleteként még szerepel a 
költségvetés elfogadása, amit a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalt.      
 
Dr. Perjési Klára (tanácstag – Gyula polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézménye 2010. évi szeptembertől érvényes költségvetését 4. 523. 333.- Ft bevételi és 
ugyanannyi kiadási főösszeggel elfogadta. A mellékletben történt változást eredetiben kérjük 
elfogadni, mely szerint a kiadási oldalból az egyszeri továbbtanulási támogatást törli, és a 
kiküldetés összegét 20. 995,.- Ft-al csökkenti.  
Polgármester asszony véleményét fejtette ki az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 
létrehozásával, a Gyulai Képviselő-testület által történt megszavazásra kerülésével 
kapcsolatban, továbbá megköszönte a Társulás elnökének és Iroda dolgozóinak az eddigi 
munkáját.  
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Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Megköszönte az elismerő szavakat, és elmondta, hogy a Társulás nem tett különbséget a 
települések között, csak segítette, akár pályázatok, vagy támogatási nyilatkozat kiadása útján. 
Továbbá elmondta, hogy Gyula és Elek a Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító program keretében 
külön Önkormányzati Társulást hozott létre az arzénmentes ivóvíz ellátása tekintetében, 
melynek elsősorban Gyula Város a kedvezményezettje.  
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag-Kétegyháza polgármester) 
A cél az, hogy a települések segítsék egymást, és örülök, hogy Gyula Város Képviselő-testülete 
elfogadta az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye létrehozását. Jelen voltam azon a 
Képviselő-testületi ülésen, és ott is elmondtam, mint alelnök, hogy örülök, hogy átgondolták, 
mert így minden gyermek a kistérségben egyforma ellátásban fog részesülni. Sikerült eljutnunk 
odáig, hogy a jogszabályi keretek között megfelelő megoldást találjunk arra, hogy ez a 
Pedagógiai Szakszolgálat létrejöhessen, és ebben nagy szerepe van az Iroda dolgozóinak. 
Szakértő véleményét is igénybe vettük, és így döntöttünk a szakmai szervezet felépítéséről, 
létrehozásáról. Az Intézmény Elek székhellyel fog működni, amit jónak találok a két kisebb 
település szempontjából is. Tartsuk továbbra is tiszteletben a települések kéréseit, így tudjuk 
egymást segíteni.  
 
Dr. Tarr Lajos (tanácstag – Lőkösháza polgármester) 
Megfelelő egyeztetés és előkészítés kellett ahhoz, hogy kialakuljon ez a konszenzus és 
nyilvánvaló, hogy a fogadó készség is meg volt a gyulai képviselők többségében és belátták, 
hogy a szolidaritás elvén működve tud csak pluszt adni egyik település a másiknak. 
Lőkösházán tegnap volt Képviselő-testületi ülés, és mindenki egyhangúan döntött a Pedagógiai 
Szakszolgálat létrehozásáról.  
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk.  Aki elfogadja az előterjesztésben 
megfogalmazott Alapító Okirat elfogadására irányuló határozati javaslatot, azzal a 
kiegészítéssel, hogy 2010. évi szeptember 01.-től december. 31-ig terjedő költségvetését 4. 523. 
333.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel a melléklet szerint elfogadja, 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: 
 
82/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás ezennel 2010. szeptember 01-i hatállyal 
részben önállóan működő költségvetési intézményt – Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény - alapít. 2010. évi szeptember 01.-től 
december. 31-ig terjedő költségvetését 4. 523. 333.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 
melléklet szerint elfogadja 
Az intézmény, alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Alapító okirat 
 
A Többcélú Kistérségi Társulásokról szóló 2004. évi CVII. Törvény, a közoktatásról szóló 
1993.évi LXXIX. Törvény, a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 
14/1994. (VI.24.) számú MKM rendelet és a 4/2010. évi (I.19.) számú OKM rendelet, az 
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államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendelet valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv neve és székhelye:  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény 5742. Elek, Lőkösházi út 17-19. 
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: ………../2010.(VII. 16.) számú TT határozat 
 
Illetékességi területe: Az alapító közigazgatási területe 
 
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
5700.Gyula, Damjanich u.6. 
 
Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv – közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv 
Pénzügyi-, számviteli, gazdálkodási feladatait a Társulás munkaszervezete – Kistérségi Iroda –  
látja el. 
 
A költségvetési szerv közfeladata: 
Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása  

- nevelési tanácsadás, 
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
- logopédia  

 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 - államháztartási szakágazata: 856000 oktatást kiegészítő tevékenység  
 - szakfeladat száma:  856011     pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
                               856099     Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
A kiegészítő tevékenység köre, mértéke: 
A Pedagógiai Szakszolgálat kiegészítő tevékenységet nem folytat. 
  
A kisegítő tevékenység köre, mértéke: 
A Pedagógiai Szakszolgálat kisegítő tevékenységet nem folytat. 
 
A vállalkozási tevékenység köre, mértéke: 
A Pedagógiai Szakszolgálat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
A költségvetési szerv képviselete: 
A költségvetési szerv képviseletét a vezető látja el, távolléte esetén a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott sorrendben következő helyettes képviseli. 
 
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a Társulási Tanács – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelően – választja meg.  
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) 
az irányadó. 

A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: 
 1./  Az alapító által a mindenkori költségvetésben rábízott pénzvagyon, valamint az intézmény   
       mindenkori  mérlegben kimutatott vagyontárgyak 
 2./  Közintézmény az alapító által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján  
       gondoskodik feladatainak ellátásáról. 
 3./  Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által     
       jóváhagyott elemi költségvetésben kell előirányozni. 
 4./  Leltár szerinti felszerelés és eszközkészlet. 
Jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik 
 
Egyéb rendelkezések: 

1. Az alapító szerv köteles átalakítani vagy megszüntetni a költségvetési szervet, ha 
a.) jogszabály-a szervre vagy közfeladatra- ezt írja elő, 
b.) a szerv által ellátott közfeladat iránti szükséglet megszűnt, 
c.) a szerv számára meghatározott közfeladatot legalább két éven át nem tudja ellátni, és  
     ennek oka az irányító szerv által sem szüntethető meg, 
d.) hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban   
     teljesíthető.  

2. A közintézmény megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján- következik 
be. 

3. A közintézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásból való törlését 
a alapító, irányító szerv kéri a Magyar Államkincstártól 

 
Záradék 

 
Jelen alapító okirat 2010. július 16.napján lép hatályba. 
Az alapító okiratot a  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 
2010. július 16-i ülésén a …/2010.(VII.16.) számú TT határozattal fogadta el. 
 
2./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás 
elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához - az 1. 
pontban hozott döntésről a határozat és az alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő bejegyzés céljából, s a szükséges intézkedéseket az intézmény 
működése érdekében megtenni szíveskedjen. 
        
3./   Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye vezetésével az 
intézményvezető megválasztásáig, de legkésőbb 2010. december 31. napjáig Szelezsánné 
Poptyilikán Anikót bízza meg. Felhatalmazza az elnököt, a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
4./ A Társulási Tanács hatályon kívül helyezi a 72/2010.(VI.25.). szám alatt meghozott 
határozatát.   
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Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. augusztus 31. 
 
 

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
     Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 

 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
A Szervezeti és Működési Szabályzat, írásos egységes szerkezetben elkészült és mindenkinek 
ki lett küldve.  
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A mellékletek oldalon azok a mellékletek, amik az irodánál megvannak, mivel ez egy részben 
önálló intézmény lesz, azokat innen ki kell húzni. Ezek a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a módosításokkal eredetiben 
elfogadja a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
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: 
 
83/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen 
előterjesztés mellékleteként csatolt Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
 
  
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. július 16. 
 
 

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
      Intézményvezetői pályázat kiírása 
 

 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Kíván-e valaki kiegészítéssel élni? 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Az előterjesztésben nem határoztunk meg időt, hogy meddig szóljon az intézményvezetői állás. 
2010. szeptember. 01.-el kezdődne, és mi 5 évet szeretnénk javasolni, tehát 2015. augusztus.31-
ig szóljon a kiírás.     
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Kalcsó Istvánné (tanácstag-Kétegyháza polgármester) 
Mivel 2010. december. 31.-ig megbíztuk Szelezsánné Poptyilikán Anikót, szerintem 2011. 
január. 01.-től szóljon az új megbízás, vagy októbertől, mert nem biztos, hogy ilyen rövid idő 
alatt le lehet bonyolítani a pályázatot.  
 
Dr. Perjési Klára (tanácstag – Gyula polgármester) 
A zárt ülésen már beszéltünk arról, hogy nem lehet tudni, mi lesz a kistérségek sorsa, ezért 
munkajogilag van annak valamilyen relevanciája, hogy öt év legyen? Ha megszüntetik a 
kistérséget, ez hogyan hat egy határozott idejű szerződésre? 
 
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda jogi képviselő) 
Három Önkormányzat nevelési tanácsadási feladatait végzi el, így a három Önkormányzatnak 
lehetősége van az Önkormányzati törvény alapján, Önkormányzati Társulás formájában 
továbbműködtetni. Nyilván ezt fogják vállalni, mert ezt a feladatot el kell látni, így mint 
jogutódként róna kötelezettséget ez az öt év az Önkormányzatokra. Így ezt Eleknek, 
Kétegyházának, Lőkösházának kell átgondolni.  
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Ebben lehet van vélemény eltérésünk.  
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag-Kétegyháza polgármester) 
Az előző döntéseinknél is figyelembe vettük, hogy a változások időszakát éljük, ezért is 
indokolt, hogy az új vezető később álljon munkába, leghamarabb jövő év elsején, próbaidő 
kikötésével. A későbbiekben, ha megszűnik, a kistérség, a három település le tud ülni és el 
tudja dönteni, hogy mit vállal.  
 
Dr. Perjési Klára (tanácstag – Gyula polgármester) 
A bizonytalanság miatt három évet javaslok.  
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés 
mellékleteként csatolt Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Intézményvezetői helyére kiírt pályázatot, melyben a jogviszony időtartamát 
2011. január. 01.től, 2013. december. 31.-ig állapítja meg, 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: 
 
84/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen 
előterjesztés mellékleteként csatolt Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Intézményvezetői helyére kiírt pályázatot melyben a jogviszony 
időtartamát 2011. január. 01.től, 2013. december. 31.-ig állapítja meg, elfogadja. 
 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. július 16. 
 

 6



4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
      módosítása 
 
 

Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Van-e az előterjesztőknek szóbeli kiegészíteni valójuk? 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A Társulási Megállapodásban módosítjuk a lakosságszámokat, a friss KSH adatok szerint, 
illetve Pedagógiai Szakszolgálat Intézményét is át kell vezetni. Fel szeretném hívni, a 
polgármesterek figyelmét, hogy a döntést Képviselő-testületi döntésnek is követnie kell, akkor 
válik törvény szerint hatályossá. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben 
megfogalmazott Társulási Megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot, 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: 
 
85/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
     
1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
többször módosított Társulási megállapodás 1 pontjában felsorolt tagok lakosságszáma az 
alábbiak szerint módosul: 
 
 Lakosságszáma:  43.227 fő (2010.01.01. KSH adat) 
  
             - Gyula                         -       32.156 fő 
             - Elek                            -         5139 fő 
             - Kétegyháza                -          3997fő 
             - Lőkösháza                  -          1935fő. 
 
 
2./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a  
többször módosított társulási megállapodás  3. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

3.    
Feladatellátás és működés: 

 
Módja: 
1. Megállapodás alapján a Társuláshoz tartozó valamely önkormányzat, vagy székhely önkor-   
mányzat látja el: (8.) 
2. A társulás látja el: (5.,7., 8.,9.,10.,11.,12.,13. feladat) 
3. A Társulás valamely tagjának intézménye látja el külön megállapodás alapján: (1.,2.,6., 
feladat) 
4. A Társulás megbízása alapján valamely más szerv, szervezet, vagy személy látja el: (4. 
feladat) 
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5. közös fenntartású intézmény, közös gyakorlás, közös foglalkoztatás, közös feladatellátás: 
(1.,2., 3. feladat) 
 
A feladatellátás a társulat valamennyi településére kiterjedhet, vagy csak meghatározott 
települések feladatellátására. 
 
3./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a  
többször módosított társulási megállapodás  4. pontja az alábbi e.) ponttal egészül ki: 
 
e./  A Társulás által fenntartott intézmény neve: 
     Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati   
      Intézmény 
      Székhelye: 5742. Elek, Lőkösházi út 17-19. 
       
      Az intézmény által ellátott feladatok: 
 
Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása  
- nevelési tanácsadás, 
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
- logopédia 
 
4./ Technikai jellegű módosításként a Társulási Tanács úgy dönt, hogy a paragrafus jelek 
elhagyásra kerülnek a Társulási megállapodásban a pontok számának megnevezése mellett. 
 
5./ Társulási Tanács egyben tudomásul veszi, hogy a Társulási megállapodás akkor válik 
hatályossá, hogyha valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel 
elfogadja. 
 
6./ A Társulási Tanács már most felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jóváhagyó 
határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
             valamennyi társulási tanácstag 
Határidő: 2010. július 17. 
                2010. szeptember 15. 
 
 

5./ 66/2010 (VI.25.) Többcélú Társulási határozat hatályon kívül helyezése és újra  
            elfogadása 
 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Ezt a napirendet már tárgyaltuk, csak a Lőkösháza Kiss Ernő utca házszámot nem jól fogadtuk 
el. Ezért az elfogadott határozatot hatályon kívül kell, helyezzük és újra a pontos címmel kell, 
elfogadjuk. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 
66/2010 (VI.25.) Többcélú Társulási határozatát téves telephely megadása miatt hatályon kívül 
helyezi, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
66/2010 (VI.25.) Többcélú Társulási határozatát téves telephely megadása miatt hatályon kívül 
helyezi. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. július 16. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
Lőkösházai Gondozási Központjában (Lőkösháza, Kiss Ernő utca 1. sz.) 16 férőhellyel 
létrehozza a fogyatékosok nappali ellátását, azzal, hogy a feladatellátásban különbözetként 
jelentkező 2 435 104 Ft a normatívában rendelkezésre áll, többletforrást nem igényel. Felkéri 
az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, 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: 
 
87/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházai Gondozási 
Központjában (Lőkösháza, Kiss Ernő utca 1. sz.) 16 férőhellyel létrehozza a fogyatékosok 
nappali ellátását, azzal, hogy a feladatellátásban különbözetként jelentkező 2 435 104 Ft a 
normatívában rendelkezésre áll, többletforrást nem igényel. Felkéri az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. július 16. 
 
 

6./ Kistérség tulajdonát képező Peugeot Boxer értékesítése 
 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Korábban már döntött a Társulási Tanács a Peugeot Boxer értékesítésről, de az elfogadott áron 
nem sikerült eddig eladni. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, kérem 
ismertetni a határozati javaslatukat. 
 
Dr. Perjési Klára (tanácstag – Gyula polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Társulási Tanácsnak, hogy a Társulás tulajdonát képező JNZ-418 forgalmi rendszámú Peugeot 
Boxer típusú 14 személyes kisbuszt 2. 480. 000.- Ft áron értékesítse. 
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Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Amennyiben nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Társulás 
tulajdonát képező JNZ-418 forgalmi rendszámú Peugeot Boxer típusú 14 személyes kisbuszt  
2. 480. 000.- Ft áron értékesíti, 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: 
 
88/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
Társulás tulajdonát képező JNZ-418 forgalmi rendszámú Peugeot Boxer típusú 14 személyes 
kisbuszt 2. 480. 000.- Ft áron értékesíti. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. július 16. 
 
 

7./ Gyulavári bölcsőde bővítés közbeszerzési eljárása 
 
 

Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Mindenkinek megküldtük az előterjesztést, de néhány pontjában még egyeztettünk a 
közbeszerzési szakértővel a KÖVITE-vel. Ahhoz, hogy érdemben többen tudjanak pályázni a 
szigorítást kellett átgondolni. Az ISO irányítási rendszer és a Közbeszerzési Törvény 67§ 2. 
bekezdésével összhangban, kértük a KÖVITE-t, hogy vizsgálja meg a környezet irányítási 
rendszeren való változtatást a szélesebb körű pályáztatás miatt. Ennek megfelelően az M5 pont 
a következők szerint alakulna: „Nem rendelkezik akkreditált magasépítésre vonatkozó ISO 
14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azoknak a környezetvédelmi 
intézkedéseknek a leírásával, amit ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.” Ezzel 
módosulna a kiküldött előterjesztés. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja, a jelen előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást a gyulai Kistérség Tipegő-
topogók bölcsőde, bővítés projekt kivitelezésre elfogadja azzal, hogy az M5-ös pontot a 
következőképpen egészíti ki: „Nem rendelkezik akkreditált magasépítésre vonatkozó ISO 
14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azoknak a környezetvédelmi 
intézkedéseknek a leírásával, amit ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud,” 
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: 
 
89/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a jelen előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívást a gyulai Kistérség Tipegő-topogók 
bölcsőde, bővítés projekt kivitelezésre elfogadja azzal, hogy az M5-ös pontot a 
következőképpen egészíti ki: „Nem rendelkezik akkreditált magasépítésre vonatkozó ISO 
14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azoknak a környezetvédelmi 
intézkedéseknek a leírásával, amit ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.” 
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Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. július 16. 
 
 

8./ Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső tagjának újraválasztása 
 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak jelen pillanatban egy külső tagja van, aki jelezte, hogy 
szeptember 01.-től nem kívánja betölteni ezt a megbízatást, mert anyai örömök elé néz.  
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag-Kétegyháza polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságba javasolni szeretném külsős tagnak Szakmándi 
Lászlónét, aki Kétegyházán Pénzügyi csoportvezető, és akivel úgy gondolom, hogy 
segíthetném a Bizottság munkáját. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Mivel Kétegyháza nincs benne a Pénzügyi Bizottságba, javaslom, hogy fogadjuk el. Ha nincs 
több javaslat, akkor szavazzunk. Aki elfogadja a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső 
tagjának Szakmándi Lászlónét, 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: 
 
90/2010.(VII.16.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső tagjának megválasztja Szakmándi Lászlónét 
2010.szeptember 01. napjától. 
 
Felelős:  Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. július 16. 
 
 

II. Bejelentések:  
 

1./ Törökzugi bölcsőde bővítés szabálytalansági vizsgálatának lezárása 
 

Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Kérem Irodavezető urat, hogy ismertesse a Társulási Tanácsot a Törökzugi bölcsőde bővítés 
szabálytalansági vizsgálatának lezárásáról. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A Törökzugi bölcsőde bővítésénél az irányító kijelölte közreműködő szervezetnek a VÁTI-t, 
akinek a pályázatot kellette benyújtanunk, és velük kellett aláírni a Támogatási Szerződést. A 
Támogatási Szerződés aláírását megelőző néhány nappal kaptunk egy levelet, mi szerint az a 
közbeszerzési eljárás, melyet megbízásunkra a GRESS-ING Mérnökiroda Kft készített el, 
szabálytalanak tűnik. Ezt jelezte a VÁTI felénk, és indított egy eljárást a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál. A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyet megtárgyalta, a 
szabálytalanságot megállapították, de mivel enyhe volt a szabálytalanság, mely a rész 
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ajánlattétel elmulasztására vonatkozott, pénzbírságot nem szabott ki. Ezzel szemben a VÁTI 
3. 352. 500.- Ft összegben büntette meg a Társulást, vagyis csökkentette a támogatási 
összeget. Ebből mintegy 700 ezer Ft letiltást rendelt el a közbeszerzési eljárást lefolyató cég 
felé, és az eszközbeszerzés 12 milliós tervezett értékének a 25%-a erejéig büntetett még 
pluszban, vagyis 2. 700 ezer Ft összegben. Lehetőségünk, hogy vagy csökkentjük az 
eszközbeszerzést ezzel a 2. 700 ezer Ft-al, vagy valamilyen módon a fenntartóhoz fordulunk, 
mint korábban. Azt is el kell döntenünk, hogy a GRESS-ING-el szemben milyen eljárást 
fogunk folyamatba helyezni, mivel a hibájából eredő szabálytalansági összeget meg kellene, 
fizesse.  
 
Dr. Perjési Klára (tanácstag – Gyula polgármester) 
Én is azt gondolom, hogy a teljes összeget meg kellene, fizesse, mivel jól tudjuk, hogy a 
Társulási Tanács és a gyulai Önkormányzat között milyen felhőtlen a viszony. A másik dolog, 
aki ebben a hibás, azzal kell a büntetés összegét megfizettetni, tehát ezt a GRESS-ING fele 
érvényesítsük.   
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Hasonló véleményen vagyok én is. A Társulási Tanács módosítás nélkül fogadta el a GRESS-
ING ajánlat felhívási javaslatát. Jegyzőkönyvben akkor megkérdeztem, hogy ebben az 
esetben teljes egészében övé-e a felelősség, mire a képviselő állásfoglalása az volt, hogy 
mivel nem módosítottunk, így teljes egészében az övé, a közbeszerzést illetően. Javaslatom, 
hogy első körben le kell üljünk a GRESS-ING-el és ezt tisztáznunk kell. Járható útnak nem 
azt tekintjük, hogy a problémával Gyula Város Képviselő-testületéhez forduljunk.   
 
Dr. Perjési Klára (tanácstag – Gyula polgármester) 
Ha nem csinálja végig a kistérség ezt a jogorvoslati eljárást, akkor semmi nem menti fel a 
hivatalt attól, hogy hibázott.  
 

2./ EU önerő alapra beadott pályázat   
  
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A Minisztérium támogatta az EU önerő alapra beadott pályázatunkat a törökzugi bölcsődére, 
így 5. 944. 000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Ezért köszönetet kell, 
mondjak Gajda és Kovács képviselő uraknak, hiszen őket írásban kértem, hogy járjanak el az 
érdekünkben.    

 
  Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 

Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, 
és ezennel a mai Társulási Tanács rendkívüli ülését bezárom. 

 
Gyula, 2010. július. 16. 

 
 
---------------------------------------    ----------------------------------------    
             Pluhár László                Dr. Tarr Lajos          
                 elnök                     jkv. hitelesítő 
 
     ------------------------------------     

Fazekas Ilona                  
                                                    Jegyzőkönyvvezető   
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