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Készült:     

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2010. 
október.  19-én  09.00  órakor  kezdődő  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  
Társulási Tanácsa alakuló ülésén.

Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Dr. Görgényi Ernő – Gyula polgármester, Pluhár László – Elek polgármester, Szűcsné Gergely 
Györgyi - Lőkösháza polgármester, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármester

Tanácskozási joggal rendelkező tag: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető
   
Meghívottként megjelentek:
Alt  Norbert  –  Gyula  alpolgármester,  Galbács  Mihály – Gyula  alpolgármester,  Becsyné  Dr. 
Szabó Márta – Gyula Címzetes Főjegyző, Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int.  gazdasági 
vezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, Szelezsánné Poptyilikán Anikó – 
Kistérségi  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat,  Dr.  Nagy  Adrienn  –  Kistérségi  Iroda  jogi 
képviselő, Kóra János – Kistérségi Iroda szociális referens 

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Megnyitom a Kistérségi Társulás Tanácsának az ülését. Megállapítom, hogy határozatképesek 
vagyunk, mind a négy tagönkormányzat polgármestere jelen van. A vonatkozó jogszabályok 
értelmében  most  újjá  alakul  ez  a  Tanács,  tekintettel  arra,  hogy  a  választással  megszűnt  a 
korábbi  polgármesteri  megbízatása  még  azoknak  is,  akiket  újra  választottak.  Új  ciklus 
kezdődik,  új  mandátum  mindenkinek,  amiért  újra  kell  alakítani  a  Kistérségi  Tanácsot.  Az 
igazolások  rendelkezésre  állnak  Pluhár  László  polgármester  úr  kivételével.  Esetében  van 
hivatalos tudomásunk arról, hogy megválasztották polgármesternek, de kérjük, hogy a héten a 
Kistérségi Irodához a fénymásolatát a megbízólevelének juttassa el.  (Kérdésként hangzott el,  
hogy  tanácskozási  joggal  ki  vesz  részt  -  Lebenszky  Attila  nyújtotta  a  kezét  –  és  a  Tanács  
SZMSZ-e meg van-e mindenkinek, mely kérdésre mindenki igennel felelt. Ezután elhangzott a  
himnusz.)
Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármesterét. Ha nincs más 
javaslat, 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:

112/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadta  Kalcsó 
Istvánné Kétegyháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Az  írásban  kiküldött  és  meghívóban  szereplő  napirendi  javaslat  kiegészítésére  teszek 
indítványt. Javaslom kiegészíteni 7-es napirendként az Irodavezetői pályázat kiírását, melynek 
az írásbeli előterjesztése kiosztásra került, és 8-as napirendi pontként pedig megbízás adása a 
Társulási  Megállapodás  és  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  felülvizsgálatára,  melynek 
szintén kiosztásra került az írásbeli anyaga. Ügyrendi javaslatként szeretném még tenni, hogy a 
2.  napirendi  pontnál  Szavazatszámláló  Bizottságot  kell  felállítani,  illetve  a  Közigazgatási 
Hivatal javaslata alapján ügyrendként egy SZMSZ módosítást kell alkalmazni, mivel a titkos 
szavazás  lebonyolításának  a  szabályozása  nem  kellően  részletes.  Van-e  a  napirendekkel 
kapcsolatban javaslat, kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy 
a meghívóban feltüntetett napirendeket kiegészítsük 7-es napirendként az Irodavezetői pályázat 
kiírásával,  8-as  napirendi  pontként  pedig  megbízás  adása  a  Társulási  Megállapodás  és  a 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  felülvizsgálatára,  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:
            
113/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
     
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felvette a napirendek 
közé, 7-es napirendként  az Irodavezetői  pályázat  kiírását,  8-as napirendi pontként megbízás 
adása a Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.

Felelős: Társulási Tanács tagjai
Határidő: azonnal

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Feltenném szavazásra  együttesen a napirendi  pontok elfogadását.  Aki  a  8 napirendi  ponttal 
egyetért, 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:
            
114/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
mai Társulási Tanács ülés napirendi pontjait: 

1. Tájékoztató  a  Társulási  Tanács  megelőző  időszakban  végzett  feladatairól,  valamint  a 
folyamatban lévő döntésekről.

2. A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulási  Tanács  elnökének, 
elnökhelyettesének megválasztása.

3. A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulási  Tanács  Pénzügyi  és  Ellenőrzési 
Bizottsága tagjainak megválasztása.

4. Gyulavári „Tipegő-topogók” Bölcsőde nyertes Pályázatának visszamondása.
5. A  70/2010.  (VI.25.)  sz.  Többcélú  Társulási  határozat  visszavonása,  Bíráló  Bizottság 

létrehozása.
6. Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet kérelme.
7. Irodavezetői pályázat kiírása.
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8. Megbízás  a  Társulási  Megállapodás  és  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 
felülvizsgálatára.

Felelős: Társulási Tanács tagjai
Határidő: azonnal

      

1. Tájékoztató  a  Társulási  Tanács  megelőző  időszakban végzett  feladatairól,  valamint  a  
folyamatban lévő döntésekről.

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
A korábbi ciklusban az elnöki tisztséget betöltő Pluhár László polgármester úr előterjesztését 
tárgyaljuk, aki írásban tájékoztatott három olyan határozatról, amely alapján az ügymenet még 
folyamatban van. Polgármester úr szeretné-e kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat?

Pluhár László (Elek polgármester)
A folyamatban lévő határozatoknál az általam harmadikként megjelölt esetében már közben 
döntés  született,  így  okafogyottá  vált.  A  Törökzugi  bölcsőde  finanszírozásával  kapcsolatos 
kérésünket Gyula Város Képviselő-testülete megtárgyalta. Megnövekedett a férőhelyszám és ez 
automatikusan  a  normatívákkal  nem  finanszírozható  le,  ezért  kértünk  ebben  állásfoglalást. 
Gyula Város Képviselő-testülete pedig döntött, hogy a Törökzugi bölcsődének már az idén a 
többletforrás kiegészítést megfinanszírozza a kistérség fele, ahhoz, hogy működjön.
A megelőző időszakban végzett feladatokról egy írásos előterjesztés készült, ami gyakorlatilag 
átfogja  az  elmúlt  időszaknak  a  munkáját.  Tételesen,  számokban,  az  ellátottak  létszámával, 
foglalkoztatotti főben, feladatonként, a jelentősebb nyertes pályázatokról, a közös munkáról, a 
közös  feladatokról,  a  gazdálkodás  költségvetési  helyzetéről,  valamint  azokról  a  többlet 
kiegészítő  normatív  támogatásokról,  amelyekkel  a  négy  település  a  kistérség,  magasabb 
normatívához jutott, valamint a közös feladatok által szerzett egyéb nyertes pályázatok plusz 
bevételei.  Továbbá  mellékeltem  a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézménye beszámolóját, amely a cikluszárásra készült el. Bemutatja tételesen, táblázatokban 
azt a munkát, ami az elmúlt időszakban ezen a területen történt. Ez volt a legnagyobb eleme a 
kistérségben végzett közös feladatoknak, melyet a munka naturális számai is mutatnak, és az a 
nagyságrendű  pénzeszköz,  amivel  a  közös  intézmény  gazdálkodott,  illetve  a  feladat  ellátás 
munkavállalói  szempontból,  milyen  létszám,  alakulások  voltak,  hány ellátott  lett  ellátva  az 
elmúlt időszakban. 

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Kérdése, észrevétele, van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Ismert  volt  előttünk  a  kistérség  tevékenysége.  Ez  egy olyan  összefoglaló  anyag,  ami  most 
kiemeli,  hogy egy-egy területen konkrétan mit csináltunk. Nem találtam benne semmi olyat, 
ami  nem  lenne  úgy  igaz,  ahogy  le  van  írva,  tehát  támogatom,  hogy  fogadjuk  el  ezt  a 
tájékoztatót  és  ezzel  zárjuk  le  az  előző  ciklusban  végzett  tevékenységet.  Ezt  követően  és 
ezeknek az ismeretében fogjunk hozzá a következő feladatokhoz. 

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
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Van e más hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a tájékoztatót az 
elmúlt  ciklus  tevékenységéről,  feladatairól,  valamint  a  folyamatban  lévő  döntésekről, 
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:

115/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Társulási 
Tanács tájékoztatóját a megelőző időszakban végzett tevékenységéről, feladatairól, valamint a 
folyamatban lévő döntésekről.

Felelős: Társulási Tanács tagjai
Határidő: azonnal

2. A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulási  Tanács  elnökének,  
elnökhelyettesének megválasztása

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Ügyrendi menetrendünk, Szavazatszámláló Bizottságot kell megválasztanunk, mert a törvény 
alapján  titkos  szavazással  kell  lebonyolítani  a  választást,  továbbá  a  választás  menetének 
lebonyolítását  szabályoznunk  kell  az  SZMSZ-ben,  a  Közigazgatási  Hivatal  útmutatásának 
megfelelően, ugyanis itt kettős feltétel van. Személyi kérdésekben minősített többséget ír elő a 
törvény,  de  az  SZMSZ is,  és  ez  a  minősített  többség  akkor  van meg,  ha  a  kettő  együttes 
feltétele teljesül. Az első feltétel, hogy a Társulás tagjainak a többsége igennel szavazzon, tehát 
három szavazat a jelen esetben, és a második, ami együttes feltétel, hogy a szavazatok száma 
eléri  az  általuk  képviselt  települések  lakosságszámának  a  felét.  Ehhez  a  munkaszervezet 
mellékelt  egy  számítást.  A  lakosságszámok  arányosításával  kapcsolatban  kell  egyszerű 
számításokat  meghatározni,  hogy  melyik  településnek  mennyit  ér  a  szavazata,  hogy 
megállapítható legyen az eredmény. Gyula esetében 32. 372 főt vettek alapul, Elek esetében 5. 
385  főt,  Kétegyházánál  4.  130  főt,  Lőkösházánál  2004  főt,  ami  lehet,  hogy  már  nem  a 
legfrissebb adat, de az arányokat jól tükrözi. Ezekhez képest Gyula esetében 16 szavazat, Elek 
esetében  3  szavazat,  Kétegyháza  2  szavazat,  Lőkösháza  esetében  1  szavazat  illeti  meg  a 
lakosságszám arányában a jelenlévő polgármestereket. Ki lett osztva a Közigazgatási Hivatal 
útmutatójában szereplő szöveg. Amit javaslok, hogy az SZMSZ 9.2 pontjába vegyük be, tehát 
módosítsuk ezt a szabályozást, annak is a 8. bekezdésébe kerüljön be, ugyanis ez leírja, hogy 
kell a szavazást lebonyolítani. Két urnát kell alkalmaznunk, az egyik urnába minden tag egy 
szavazólapot dob be,  a másik urnába pedig minden tag annyi  szavazólapot dob be ahány a 
lakosságszám arányában őt megilleti.  Így lehet megvizsgálni,  hogy a két feltétel  együttesen 
teljesül-e  az  érvényes  és  eredményes  szavazás  érdekében.  A  Szavazatszámláló  Bizottság 
tagjainak  a  személyére  szóló  javaslat  mindenki  rendelkezésére  áll  írásban?  Mivel  nem, 
ismertetném a javaslatot. Elnök Becsyné Dr. Szabó Márta Gyula Város Címzetes Főjegyzője, 
tagok Lebenszky Attila  és Dr. Szokolyainé  Dr. Nagy Adrienn.  Ezt a három főt javaslom a 
Szavazatszámláló Bizottságba megválasztani. 

Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
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Kistérségi Társulásnál ez a lakosságszám eddig nem volt az SZMSZ-ben, ez most egy új dolog. 
Példával mondom el, amiből mindenki meg fogja érteni azt, hogy miről is szól. Ha most jelen 
pillanatban három polgármester azt mondaná, hogy a negyedik polgármestert válasszák meg a 
Társulás elnökének, de a negyedik polgármester nevezetesen pont Gyula Város polgármestere 
lenne,  és  Ő  azt  mondaná,  hogy  nem,  akkor  az  Ő  egy  nem szavazata  a  három minősített 
többséggel szemben megvétózná ezt a bizonyos döntést.         

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Köszönöm. Nem megvétózná,  hanem meg is vétózza,  mert  igaz,  hogy az SZMSZ-ben ez a 
törvényi előírás nincs benne, de teljesen egyértelmű a 2004. évi CVII. törvényből, hogy ez a két 
feltétel  együttesen  kell,  hogy  meglegyen.  Bár  az  SZMSZ  nem  tartalmazza  azt,  hogy 
lakosságszám többsége is érvényes szavazás esetén mögötte kell, hogy legyen a többségnek, de 
ez a törvényből teljesen egyértelmű, és ilyenkor a törvény rendelkezéseit akkor is alkalmazni 
kell, ha ez az SZMSZ-ben nincs benne. Ilyen értelemben ez nem változtat a helyzeten, erre az 
SZMSZ módosításra azért  van szükség, hogy magának a titkos szavazás lebonyolításának a 
menetét  leszabályozzuk,  mert  azt  a  törvény sem tartalmazza.  Az én  megítélésem szerint  a 
Közigazgatási Hivatalnak az ajánlása, érthetően és megfelelően leszabályozza.

Pluhár László (Elek polgármester)
Eddig, ha Társulási Megállapodást vagy SZMSZ-t módosítottunk vagy hatályba léptettünk, a 
települési Önkormányzatok is erről döntöttek, és addig a Tanács döntése nem volt joghatályos. 

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Úgy  tudom,  hogy  a  Társulási  Megállapodásra  vonatkozik  ez  a  szabály,  hogy  valamennyi 
Képviselő-testületnek minősített többséggel el kell fogadnia. A Kistérségi Társulás SZMSZ-e 
emlékezetem szerint soha nem került Gyula Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete 
elé. Szerintem az SZMSZ-t, nem kell megszavaztatni a képviselőkkel.

Pluhár László (Elek polgármester)
Kérdésként vetettem fel. 

Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda jogi képviselő)
A Társulás SZMSZ-e nem kerül a Képviselők elé.
 
Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Ha nincs  több hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  egyetért  azzal,  hogy ez  a  szabályozás 
bekerüljön  az  SZMSZ-be,  ami  tételesen  leírja,  hogy  ilyenkor  a  szavazást  hogy  kell 
lebonyolítani, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2  
igen  szavazattal,  és  2  tartózkodással,  nem  fogadta  el  a  szabályozás  SZMSZ-be  való 
bekerülését. 

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Nem  fogadtuk  el,  de  ettől  még  azt  a  fajta  szabályt,  hogy  két  együttes  feltétel  kell  a 
választáshoz,  alkalmaznunk kell.  Kérném a Szavazatszámláló  Bizottság  megválasztásának a 
vonatkozásában  a  javaslatokat,  ha  valakinek  van  más  javaslata,  indítványa,  tegye  meg 
személyekre vonatkozóan. Amennyiben nincs, szavazhatunk-e a három személyre együttesen 
vagy külön-külön szavazzunk? 
A Társulás tagja a három személy együttes szavazása mellett döntöttek.
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Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Akkor feltenném szavazásra. Aki elfogadja, a Szavazatszámláló Bizottságba elnöknek Becsyné 
Dr.  Szabó  Mártát,  tagoknak  Lebenszky  Attila  és  Dr.  Szokolyainé  Dr.  Nagy  Adrienn 
személyeket, kérem, 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:

116/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Szavazatszámláló 
Bizottságba a következő tagokat választja:

- Becsyné Dr. Szabó Márta – elnök
- Lebenszky Attila – tag
- Dr. Szokolyainé Dr. Nagy Adrienn – tag

Felelős: Társulási Tanács tagjai
Határidő: azonnal

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Az ügyrendi kérdéseken túl vagyunk, következik az elnökválasztás. A jogszabály előírás az, 
hogy az első ülésen meg kell választani a tisztségviselőket, elnököt, elnökhelyettest, illetőleg a 
Pénzügyi  Bizottságot.  Közigazgatási  Hivatal  iránymutatása  szerint  a  Területfejlesztési 
Intézményrendszer  felállítása  érdekében,  azért,  hogy  a  megye  és  a  Regionális  Fejlesztési 
Tanács  is  minél  előbb  teljes  létszámmal  folytathassa  működését,  nélkülözhetetlen,  hogy  a 
Társulási Tanács tagjai már az alakuló ülésen elnököt válasszanak. Azt gondolom, hogy ezért 
ma minden településnek az-az érdeke, hogy meg tudjuk választani a tisztségviselőket. Ezzel 
kapcsolatosan egyeztetéseket  folytattunk az ülést  megelőzően.  Az előző  négy évben Pluhár 
László polgármester úr töltötte be a Kistérség elnöki tisztségét. Ennek az volt az oka, hogy Dr. 
Perjési Klára polgármester asszony volt korábban a Tanács elnöke, de miután Országgyűlési 
képviselőnek megválasztották, úgy döntött, hogy a három pozíció már sok neki, ezt így nem 
tudja  ellátni,  és  a  Kistérségi  tanács,  elnöki  feladataitól  válik  meg.  Ennek  következtében  a 
Kistérség második településének, Elek Városának a polgármestere lett a Tanács elnöke. Most 
azonban olyan polgármestere van Gyulának, aki nem Országgyűlési képviselő. Ezért Gyulán 
egy  vezetői  döntés  születetett,  mely  szerint  semmiképpen  nem  szeretnénk  lemondani  a 
Kistérség  elnöki  tisztségéről,  ezért  nem támogatunk  senki  mást,  aki  jelölt  lenne  az  elnöki 
tisztségre.  Tárgyaltam  Pluhár  László  polgármester  úrral,  aki  azt  mondta,  hogy  nem  fog 
szavazni, tekintettel arra, hogy az eddigi munkáját jónak értékeli, nem tudja támogatni, ha nem 
Őt jelöljük az elnöki tisztségre. Ebben a kérdésben nyilvánvalóan nem lesz kompromisszum, de 
úgy ítélem meg a helyzetet, hogy ez nem Gyulának problémás, mert abban teljesen egyértelmű 
mind a törvény,  mind pedig az SZMSZ, hogy amíg nincs érvényes  elnökválasztás,  addig a 
székhely település polgármestere tölti be az elnöki tisztséget, teljes jogkörrel jár el, mindenféle 
korlátozás nélkül, az elnöki tisztségben. Ebből megállapítható, hogy Gyula városát semmilyen 
hátrány nem éri, ha a mai napon nem sikerül a tisztségviselőket megválasztani. Megítélésem 
szerint  a Kistérség többi  településének ugyanakkor  ez nem előnyös.  Ezért  célszerű lenne a 
Kistérség  egésze  érdekében,  ha  tudnánk  választani  elnököt,  elnökhelyettest  és  Pénzügyi 
Bizottságot. Egy újabb megbeszélés érdekében tartsunk-e szünetet?
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Kellő  komolysággal  kell,  hogy  hozzá  álljunk  ehhez  a  mai  választáshoz,  hiszen  a  közös 
együttműködésünkről,  a  közös  jövőnkről  van  szó.  Voltak  itt  különféle  egyeztetések, 
gondolatok, de azt gondolom, hogy ezen ma felül kell, emelkedjünk, ugyanis, ha ennek a kettős 
feltételnek, amire utalt polgármester úr valóban teljesülnie kell a választás alkalmával, akkor 
nincs miről beszélni. Mivel mi, kicsi település vagyunk, ezért nekünk a kialakult helyzetet el 
kell, fogadjuk, és ettől nem kellene eltérni, hiszen Gyula Város nagyságrendje meghatározza a 
második  feltételt.  Kérem,  hogy  ma  válasszunk  elnököt,  hogy  a  munkánk  tovább 
folytatódhasson, hisz van olyan sok más feladat kint a településeken is, hogy arra nincs alkalom 
és lehetőség, hogy ilyen kérdésekben, ami egyértelmű állandóan ülésezzünk. Ha ez nem így 
lenne,  adnék  magunknak  még  egy  esélyt,  hogy  átgondoljuk,  de  így  minden  felvetést  úgy 
gondolom, hogy el kellene vetni. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Lőkösháza polgármester) 
Egyetértve  az előttem szóló polgármester  asszonnyal,  kellő  komolysággal  kell  ezt  az ügyet 
kezelni. Részemről egy dolog fogalmazódott meg, hogy megfelelő konszenzus, megteremtése 
mellett is kell ezt az ügyet kezelni, így javaslom, hogy ebben a kérdésben, ahogy polgármester 
úr javasolta legyen egy egyeztetés, és ezt követően történjen meg a szavazás.    

Egy újabb megbeszélés érdekében a Társulás tagjai szünetet tartottak.

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Folytatjuk  az  ülést.  Megállapítom,  hogy  továbbra  is  határozatképesek  vagyunk,  és  a  2. 
napirendnél  tartunk.  Először  az elnökválasztást  kell  abszolváljuk.  Ezzel  kapcsolatban  van-e 
javaslat?                    

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Elnököt  kell  válasszunk,  és  meg  kell  válasszuk  azokat  a  személyeket,  akik  betöltenek 
különböző tisztségeket, funkciókat a tevékenységünk során. Elnök személyében Gyula Város 
polgármesterét,  Dr.  Görgényi  Ernőt  javaslom  megválasztani.  A  legnagyobb  település 
polgármestere, és a jogszabály szerint a lakosságszámokat is figyelembe kell vegyük, amikor 
megválasztjuk az elnököt, és kialakítjuk a kis munkaszervezetünket, de ettől függetlenül is úgy 
gondoltam korábban is, hogy a korábbi időnkben is Gyula Város polgármestere töltötte be ezt a 
tisztséget és most is neki kellene betölteni. Átmeneti időszakra Pluhár László látta el négy évig 
ezt a feladatot, ezt a tisztséget, nagy megelégedésünkre, de ha most újra kell válasszunk, akkor 
kerüljön  vissza  a  gesztor  Önkormányzathoz  és  Görgényi  úr  személyében  én  biztosítottnak 
látom a kistérség irányítását, ha megválasztjuk elnöknek.  Megteszem rá a javaslatom.       

Dr. Görgényi Ernő (Gyula polgármester)
Köszönöm szépen polgármester asszony. Van-e más javaslat? Nincs. Akkor kijelentem, hogy 
elvállalom a  jelölést,  köszönöm,  és  nem kérek  zárt  ülést.  Hozzájárulok,  hogy nyílt  ülésen 
tárgyalja a Tanács ezt a napirendet. 
Polgármester  úr  kérte,  hogy  a  szavazólapokat  állítsák  ki  és  tegyék  a  két  urnába  a 
szavazataikat.
A  Szavazatszámláló  Bizottság  megvizsgálta  az  urna  tisztaságát,  majd  lezárták  és  a  tagok 
Pluhár  László  polgármester  kivételével  bedobták  a  szavazataikat  az  urnába.  Ezután  a 
Szavazatszámláló Bizottság elvonult és megszámolta a szavazatokat.
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Becsyné Dr. Szabó Márta (Gyula Város Címzetes Főjegyző) 
Szavazatszámláló Bizottság elvégezte a munkáját. 26 db szavazólapot osztottunk ki, melyből 
22 db került bedobásra a két urnába. Kétféle szavazás volt. A lakossági reprezentációs urnába 
19  db  került  bedobásra,  melyből  mind  érvényes.  A 19  igen  Dr.  Görgényi  Ernő választása 
melletti  voksolás. A települések részéről 3 db került  bedobásra,  hiszen a településeknél  1-1 
szavazattal rendelkeznek. Mind a 3 db érvényes volt, és itt is Dr. Görgényi Ernő kapta meg a 
szavazatot.  Így  az  eredmény,  hogy  Dr.  Görgényi  Ernő  nyerte  meg  az  elnök  személyére 
vonatkozóan a tisztséget, melyhez gratulálunk.

117/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi társulás Társulási Tanácsa megválasztja Dr. Görgényi 
Ernő – t a Társulási Tanács elnökének.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Köszönöm a Társulás tagjainak a bizalmat. Nagyon fontosnak tartottuk, hiszen a Társulás által 
fenntartott intézményrendszer nagyrészt Gyulán működik, és ezért volt számunkra elsődlegesen 
lényeges, hogy Gyula polgármestere tölthesse be ezt a tisztséget. A foglalkoztatottak száma 344 
fő,  és  ebből  gyulai  254 fő,  az  ellátotti  létszám 3867 fő,  ebből  gyulai  2680 fő.  A bevételt 
tekintve az összbevétele az intézménynek 873. 950 E Ft, és ebből Gyula révén 628. 927 E Ft. 
Itt  a  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményről  beszélek,  hiszen  ez  a  legnagyobb  létszámú. 
Szeretném hangsúlyozni,  hogy nem szeretném, ha bárki félreértené,  hogy Gyula most teljes 
mértékben uralni akarja, de természetesen ezen túlmenően a Kistérségi Tanácsban az összes 
többi  tisztség  betöltése  a  többi  települést  illeti  a  mi  véleményünk  szerint,  ebben  meg  is 
egyeztünk. Egyik tisztségre sem volt jelöltünk és most sem kívánok ezekre a tisztségekre gyulai 
jelöltet  állítani,  hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy az ellenőrzés ne gyulai  személy által 
betöltött  legyen.  A  Kistérségi  Tanács  alelnöki  tisztségének  a  betöltésére  vonatkozóan 
megtenném a javaslatomat Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármester személyét illetően.

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Köszönöm, elfogadom. Nyílt üléshez hozzájárulok.

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Van-e  más  javaslat?  Nincs.  Alelnök  esetében  nincs  olyan  jogszabályi  előírás,  hogy  titkos 
szavazást kellene tartani. Amennyiben nincs más javaslat, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja 
Kalcsó  Istvánné  polgármester  asszonyt  a  Kistérségi  Tanács  alelnöki  tisztségének  a 
megválasztására, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

118/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  társulás  Társulási  Tanácsa  megválasztja  Kalcsó 
Istvánné – t a Társulási Tanács elnökhelyettesének.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
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Határidő: azonnal

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Megállapítom, hogy Pluhár László polgármester nem szavazott, de mind a lakosságszám, mind 
a jelenlévő tagok létszáma arányában meg van a többség. Gratulálunk. Az SZMSZ-ünk szerint 
ki  kell  mondani,  hogy megalakult  a Társulási  Tanács,  és a  Társulási  Megállapodás  alapján 
vállalt Fejlesztési Tanácsi feladatokat a továbbiakban is ellátjuk. Ha nincs kérdés, észrevétel, 
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa kimondja megalakulását. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa  megerősíti,  hogy  a  Társulási  Megállapodás  alapján  vállalt  Fejlesztési  Tanácsi 
feladatokat a továbbiakban is ellátja, 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:

119/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kimondja megalakulását. 
A Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  megerősíti,  hogy a 
Társulási Megállapodás alapján vállalt Fejlesztési Tanácsi feladatokat a továbbiakban is ellátja.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

3. A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulási  Tanács  Pénzügyi  és  Ellenőrzési  
Bizottsága tagjainak megválasztása.

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Az  SZMSZ szerint  is  a  megalakulást  követően  kell  erről  szavazni.  A  Pénzügyi  Bizottság 
elnökének  személyére  szeretnék  javaslatot  tenni  Szűcsné  Gergely  Györgyi  Lőkösháza 
polgármester személyét illetően. Elfogadja-e?

Szűcsné Gergely Györgyi (Lőkösháza polgármester) 
Tisztelettel köszönöm a felkérést, és miután előzetes egyeztetést követően ez egy konszenzusos 
dolog, elfogadom a jelölést. Nyílt üléshez hozzájárulok. Szeretném, ha ennek a Bizottságnak 
tagja lenne Pluhár László polgármester úr is. A külsős tagot illetően nem tudom, hogy milyen 
új rend szerint kell javasolni.

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Polgármester úr külsős tag személyére tesz-e javaslatot? Az elfogadó nyilatkozat becsatolása 
után válik hatályossá a külső tag. 

Pluhár László (Elek polgármester)
Kovács Valéria személyében teszek javaslatot.

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Ha nincs más javaslat, és szavazhatunk egyszerre a Bizottság három tagjáról, akkor felteszem 
szavazásra a kérdést. Aki elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa megválasztja Szűcsné Gergely Györgyi-t a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
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elnökének,  Pluhár  László  –  t  és  Kovács  Valéria  –  t  a  Pénzügyi  és  Ellenőrzési  Bizottság 
tagjának, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

120/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztja Szűcsné 
Gergely Györgyi-t a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökének, 
Pluhár László – t és Kovács Valéria – t a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjának.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

4. Gyulavári „Tipegő-topogók” Bölcsőde nyertes Pályázatának visszamondása

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Kettő darab ajánlat érkezett be a pályázat megvalósítására. Mind a kettő jelentős mértékben 
meghaladta  a  rendelkezésre  álló  pénzügyi  fedezetet.  Az  olcsóbb  ajánlat  is  15  millió  Ft-al 
meghaladta  a  költségvetési  összeget.  Ezért  Gyula  Város  Önkormányzatának  kellett  volna 
kiegészíteni  a  különbözetet.  Az  épület  tulajdonosa  Gyula  Város  Önkormányzata  2010. 
szeptember 23.i ülésén megtárgyalta a saját forrás kiegészítésére irányuló előterjesztést, de a 
Képviselő-testület  a  265/2010.(IX.23.)  KT.  számú határozatával  elutasította  a  többlet  önerő 
biztosítását,  és az eredetileg meghatározott önerő más irányú felhasználását is meghatározta. 
Ezért  a  döntés  alapján  a  Társulási  Tanácsnak  most  határoznia  kell  a  nyertes  pályázat 
visszamondásáról és a VÁTI által korábban az elkülönített számlára átutalt előleg kamataival 
együtt  történő  visszafizetéséről.  A  gyulai  Képviselő-testület  határozata  értelmében,  mivel 
megváltozott jogszabályi környezet miatt nem valószínű, hogy szükség lesz a plusz helyekre a 
Gyulavári  bölcsődében,  ezért  a  korábban megszavazott  8.  889.  000.-  Ft  önerőt  a  bölcsőde 
ingatlan korszerűsítésére és javítására fogja Gyula Város Önkormányzata felhasználni. Parkoló, 
megközelítő út, buszmegálló áthelyezése és meglévő épület nyílászáróinak cseréje. A határozati 
javaslat  arról  szól,  hogy  kénytelen  vagyunk  visszamondani  a  pályázatot  és  felkérjük  a 
munkaszervezetet,  hogy a  VÁTI  Kft  által  az  elkülönített  egyszámlára  korábban megtörtént 
előleg  átutalás,  kamataival  együtt  történő  visszafizetéséről  gondoskodjon.  Ha nincs  kérdés, 
észrevétel,  hozzászólás,  akkor  szavazzunk.  Aki  elfogadja  az  elhangzottak  alapján  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 és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

121/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a nyertes 
DAOP-4.1.3/B-09-2009-0012  számú  „Egyenlő  esélyek”  –  férőhelybővítés  és  családbarát 
szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség Tipegő-topogók Bölcsődéjében” című pályázatát 
a  közbeszerzés  alapján  megemelkedő  többlet  önerő  biztosításának  hiányában  kénytelen 
visszamondani.  Egyúttal  felkéri  munkaszervezetét,  hogy  a  VÁTI  Kft  által  az  elkülönített 
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egyszámlára korábban megtörtént előleg átutalás,  kamataival együtt  történő visszafizetéséről 
gondoskodjon.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
 Lebenszky Attila - irodavezető

Határidő: 2010. október. 20.

5. A  70/2010.  (VI.25.)  sz.  Többcélú  Társulási  határozat  visszavonása,  Bíráló  Bizottság  
létrehozása.

  
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Az étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottsága az 
előző ciklusban a Társulási Tanács által meg lett választva az alábbi tagokkal: Dr. Perjési Klára 
polgármester,  Dr.  Tarr  Lajos  polgármester,  Szilágyiné  Tóth  Erzsébet  igazgató,  Strifler 
Györgyné  gazdasági  vezető,  Lebenszky Attila  irodavezető  személyében.  A Bizottság  tagjai 
közül  a  két  polgármesternek  lejárt  a  megbízatása,  ezért  új  személyeket  kell  választani,  a 
Kistérségi  Irodavezető  úrnak pedig  október  31.-én lejár  a  megbízatása,  tehát  a  mindenkori 
irodavezető szerepeljen benne. Ezért új határozati javaslatot kell, hozzunk, és még egy változás, 
hogy polgármestereket, a Társulási Tanács tagjait nem célszerű ebben a Bizottságban tagként 
megválasztani,  tekintettel  arra,  hogy  ők  a  végleges  döntést  fogják  meghozni.  A határozati 
javaslat szerint az új Bíráló Bizottságba tagként az alábbi személyeket javaslom megválasztani: 
Szilágyiné  Tóth  Erzsébet,  Strifler  Györgyné,  Dr.  Nagy  Adrienn,  Bengery  Zsolt,  és  a 
mindenkori Kistérségi Irodavezető. 

Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Módosítást  szeretnék  javasolni.  Egyeztettem Bengery  Zsolttal,  illetve  Daróczi  Lászlóval  és 
Bengery Zsolt egészségi állapota most nem teszi lehetővé, hogy dolgozzon és helyette Daróczi 
Lászlót szeretném javasolni, aki egyben ennek az egésznek a bonyolítója is, tehát célszerű is, 
hogy benne legyen a Bizottságban. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Köszönöm  az  észrevételt,  akkor  ennek  megfelelően  módosító  javaslatot  terjesztek  elő  a 
határozati  javaslathoz. Bengery Zsolt  személye helyett  Daróczi László úr személyére teszek 
javaslatot. ha nincs más javaslat, észrevétel, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, hogy Bengery 
Zsolt  helyett  Daróczi  László  legyen  a  Bizottságban,  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:

122/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Bengery 
Zsolt helyett Daróczi László vegyen rész tagként az étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására 
kiírt közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottságában.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. október. 19.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Amennyiben a tagokat illetően szavazhatunk egyben kérem, tegyük meg. Aki elfogadja, hogy 
az  étkeztetés szolgáltatójának kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottságába 
megválasztja Szilágyiné Tóth Erzsébet, Strifler Györgyné, Dr. Nagy Adrienn, Daróczi László, 
Kistérségi Irodavezető tagokat, 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:

123/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
     
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 70/2010.(VI.25.) számú 
határozatát  hatályon  kívül  helyezi  és  az  étkeztetés  szolgáltatójának  kiválasztására  kiírt 
közbeszerzési pályázat Bíráló Bizottságába az alábbi tagokat megválasztja:

- Szilágyiné Tóth Erzsébet
- Strifler Györgyné
- Dr. Nagy Adrienn
- Daróczi László
- Kistérségi Irodavezető

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. október. 19.

6. Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet kérelme

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
A Kistérségi  Társulás  Tanácsa  az  Intézet  részére  2009.  június  09.-én  támogatási  szerződés 
alapján  500.  000.-  Ft  összegű  támogatást  biztosított  a  kistérségben  és  a  Békés  megyében 
dolgozó  szociális  munkások  továbbképzése  céljából.  Ennek  az  összegnek  a  felhasználási 
határideje  2010.  szeptember.  30.  napja  volt.  Az  intézet  2010.  szeptember.  20.  napján  kelt 
levelében  a  beszámolási  határidő  meghosszabbítását  kérte,  legkésőbb  2010.  december.  31. 
napjáig.  A  határozati  javaslat  szerint  ezt  a  határidőt  a  kérelemnek  megfelelően 
meghosszabbítjuk  2010.  december.  20.  napjáig.  Ha  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás, 
kérem,  szavazzunk.  Aki  hozzájárul  a  Szent  István  Egyetem  Egészségtudományi  és 
Környezetegészségügyi  Intézet  kérelméhez,  az  ötszázezer  forint  támogatás  felhasználásáról 
szóló beszámolási kötelezettség határidejét meghosszabbítja, s ez által, a beszámolási határidő 
legutolsó időpontjaként 2010. december. 20. napját jelöli 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:

124/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a Szent István 
Egyetem  Egészségtudományi  és  Környezetegészségügyi  Intézet  kérelméhez,  az  ötszázezer 
forint támogatás felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség határidejét meghosszabbítja, 
s ez által, a beszámolási határidő legutolsó időpontjaként 2010. december. 20. napját jelöli meg.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök

12



Határidő: 2010. december. 31.

7. Irodavezetői pályázat kiírása

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Írásban  ki  lett  osztva  a  pályázati  feltételeket  tartalmazó  irat.  Volt-e  mindenkinek  ideje 
áttanulmányozni?  Van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele,  hozzászólása,  kiegészíteni  valója  a 
kiíráshoz? 

Pluhár László (Elek polgármester)
Gyakorlatilag  ugyanaz  a  kiírás,  leheletnyi  finomítással.  A feltételrendszerben Jogtudományi 
Egyetem volt, Államigazgatási és Közgazdasági egyformán, most maradt a Jogtudományi vagy 
Államigazgatási és előnyt élvez, aki Közgazdasági szakképesítéssel bír. Bizonyos szűkítéssel 
került  ismételten  megfogalmazásra,  de  nagyjából  ugyanaz  a  feltételrendszer  keretén  belül 
mozog. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Van-e  valakinek  még  kérdése,  észrevétele?  Amennyiben  nincs,  kérem,  szavazzunk.  Aki 
elfogadja,  hogy  az  előterjesztés  melléklete  szerint  pályázatot  ír  ki  a  Kistérségi  iroda 
munkaszervezet  vezetői  munkakör  betöltésére,  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:

125/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  pályázatot  ír  ki  az 
előterjesztés  melléklete  szerint  a  Kistérségi  Iroda  munkaszervezet  vezetői  munkakör 
betöltésére.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

8. Megbízás  a  Társulási  Megállapodás  és  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  
felülvizsgálatára

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Ez a napirend kötelező, de formális határozat, amelyben felkérjük a munkaszervezetet, hogy a 
Társulási  Megállapodást  és az SZMSZ-t  vizsgálja felül,  és  terjessze a  Társulási  Tanács  elé 
legkésőbb 2011. március. 31. napjáig, ezt minden ciklus elején meg kell tenni. Van-e valakinek 
kérdése,  észrevétele,  módosító  indítványa  ezzel  kapcsolatban?  Amennyiben  nincs,  kérem, 
kézfelnyújtással szavazzuk 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:
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126/2010.(X.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a munkaszervezetét, 
hogy a Társulási Megállapodást és a Szervezeti és Működési Szabályzatát vizsgálja felül, és 
terjessze a Társulási Tanács elé legkésőbb 2011. március. 31. napjáig.

Felelős: Kistérségi Iroda vezetője
Határidő: 2011. március. 31.

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke – Gyula polgármester) 
Köszönöm a mai munkát, a Társulási Tanács tagjainak és a Kistérség munkatársainak. A mai 
Tanács ülésünk ezzel véget ért, az ülést ezzel berekesztem. 

Gyula, 2010. október. 19.

-------------------------------------- -------- ---------------------------------
   Dr. Görgényi Ernő         Kalcsó Istvánné
Társulási Tanács elnöke Jegyzőkönyv hitelesítő

----------------------------------------
              Fazekas Ilona

                                                                      Jegyzőkönyvvezető
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