
JEGYZŐKÖNYV

Készült:     

Kistérségi  Iroda  (5700.Gyula,  Damjanich  u.  6.  szám)  2010.  december.  13-én  08.00  órakor 
kezdődő a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  rendkívüli  
ülésén.

Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:

Dr.  Görgényi  Ernő  –  a  Társulás  elnöke,  Gyula  Város  polgármestere,  Kalcsó  Istvánné  –  a 
Társulás  alelnöke,  Kétegyháza  polgármester,  Szűcsné  Gergely  Györgyi  –  Lőkösháza 
polgármester, Pluhár László – Elek polgármester, 
   
Meghívottként megjelentek:

Dr. Legeza László – jogi képviselő, Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int. gazdasági vezető, 
Fazekas Ilona – m.b. Kistérségi Irodavezető, 

Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula Város polgármester)
Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fő 
szavazatra  jogosult  tag  jelenlétével,  a  Társulási  Tanács  határozatképes.   A  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

158/2010.(XII.13.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadta  Szűcsné 
Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
            Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Határidő: 2010. december. 13.

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ismertetném a mai napirendi pontokat:

I. Fő napirendek  :

1./  155/2010 (XII.09) számú határozat hatályon kívül helyezése 
      
2./  Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratot 
      módosító okiratának elfogadása  

3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye egységes    
      szerkezetben foglalt alapító okiratának elfogadása 
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4./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és családsegítési 
     feladatellátásáról rendelkező megállapodás módosítása 

II. Bejelentések:  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Van-e valakinek még kiegészíteni valója a napirendekhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki 
elfogadja a mai napirendi pontokat, 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:

159/2010.(XII.13.) sz. Többcélú Társulási határozat:

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

I. Fő napirendek  :

1./  155/2010 (XII.09) számú határozat hatályon kívül helyezése 
      
2./  Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratot 
      módosító okiratának elfogadása  

3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye egységes    
      szerkezetben foglalt alapító okiratának elfogadása 

4./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és családsegítési 
     feladatellátásáról rendelkező megállapodás módosítása 

II. Bejelentések:  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. december. 13.

I. Fő napirendek  :

1./ 155/2010 (XII.09) számú határozat hatályon kívül helyezése 

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A Magyar Államkincstár észrevételezése során derült ki, hogy az elfogadott módosításunk nem 
megfelelő.   

Dr. Legeza László (jogi képviselő)
Az előírás nem csak az intézmény, alapító okiratának a módosítását vonja maga után, hanem a 
társulás,  az  intézmény  és  az  iroda,  alapító  okiratait  és  SZMSZ-it  is,  amit  a  közeljövőben 
természetesen  el  is  készítünk.  A  kiegészítő  tevékenységek  megszűnnek,  és  vagy  az 
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alaptevékenységhez  kell  tenni  vagy  vállalkozási  tevékenységhez,  valamint,  változtak  a 
kódszámok is, és a változásokat 8 napon belül be kell jelenteni. 

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan formai dolog, amit mi már áttettünk, mert korábban új 
típusú alapító okiratokat kellett készítsünk az önkormányzatoknál és mi is legjobb tudásunk 
szerint elkészítettünk, de formai dolgok miatt előfordult, hogy javítani kellett. Ha 8 napon belül 
bejelentettük  a  változást,  akkor  ebből  nem  lehet  probléma.  Azt  azért  mondjuk  ki,  hogy 
felülvizsgáljuk a többi okiratot is.        
     
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy hatályon kívül 
helyezi a 155/2010 (XII.09) számú Többcélú Társulási határozatot, 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:

160/2010.(XII.13.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy hatályon 
kívül helyezi a155/2010 (XII.09) számú Többcélú Társulási határozatot.
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: azonnal

2./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratot 
      módosító okiratának elfogadása  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ez  a  módosítás  már  tartalmazza  a  kért  előírásokat.  A  telephelyek  kiegészítve  vannak 
Kétegyházával, a Kétegyházi Intézményegység részletezve van, de részleteiben máshol is látok 
változásokat.    

Dr. Legeza László (jogi képviselő)
Ezeket azért kellett így íni, mert így intézményvezetőket lehet kijelölni

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Gyulán  azzal  szokták  segíteni  a  munkát,  hogy az  eredeti  szöveget  meghagyva,  de  lehúzva 
aláírják  az  új  szöveget.  Így könnyebben  össze  tudjuk  hasonlítani  a  változásokat.  Ha nincs 
észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja a  Gyulai  Kistérség  Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratot módosító okiratát a jelen előterjesztés 
mellékleteként, 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:
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161/2010.(XII.13.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadja  a  Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratot módosító okiratát a 
jelen előterjesztés mellékleteként.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: 2010. december. 13.

3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye egységes    
            szerkezetben foglalt alapító okiratának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha  nincs  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja a  Gyulai  Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye egységes szerkezetben foglalt Alapító okiratát 
a jelen előterjesztés mellékleteként, 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:

162/2010.(XII.13.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadja  a  Gyulai 
Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  egységes  szerkezetben  foglalt 
Alapító okiratát a jelen előterjesztés mellékleteként.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: 2010. december. 13.
    

4./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális és családsegítési 
     feladatellátásáról rendelkező megállapodás módosítása 

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A módosításra Kétegyháza csatlakozása miatt van szükség. A Kétegyháza belépésére tekintettel 
gondolom, hogy eszközök kerülnek átadásra.

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Az Önkormányzat átadja használatba az intézménynek az ingó és ingatlant. Át fogjuk tekinteni, 
hogy mik ezek, bár nekünk meg van pontosan, de nem bánom, ha a leltár közös. Ez ügyben 
még egyeztetünk az intézménnyel, hogy mikor.

Dr. Legeza László (jogi képviselő)
Átnéztem az eredi feladat ellátásról rendelkező megállapodást, melyben az szerepel, hogy az 
Önkormányzati vagyon tulajdonjogának változatlanul hagyása mellett történik az átadás. Ezzel 
ellentétben,  mikor  Elek  csatlakozott  minden  feladattal,  a  megállapodás  módosításban  az 
szerepel,  hogy a  szükséges  eszközök a  Társulás  intézményének  tulajdonába  kerülnek,  nem 
pedig használatába. Ez véletlen volt?
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Pluhár László (Elek polgármester)      
Ez már megtörtént. Mind a kettő használható. Az anyag nem mozdul, ha vissza kell adni, csak 
papíron adható vissza. 

Dr. Legeza László (jogi képviselő)
Csak azért jeleztem, hogy nehogy ebből a későbbiekben probléma legyen.   

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha használatba adjuk az a biztos, mert ha vissza kell adni, jobban kezelhető. Az átadás mikorra 
fog megtörténni?

Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)
Megbeszéljük  a  kolleganőkkel,  és  a  leegyeztetett  időpontban  kimegyünk  Kétegyházára,  de 
szerintem 1-2 nap alatt ez meg van.  

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Január első hete, napja lenne jó, mert ebben az évben még sok feladat van. 

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Annyi  kiegészítést  tennék  a  határozati  javaslathoz,  hogy  az  intézmény  működtetéséhez 
szükséges vagyon térítésmentes használatba adásáról a szükséges okiratok 2011. január. 15.-ig 
készüljenek el, és az ezt követő első Társulási Tanácsülésen az intézmény erről egy tájékoztatót 
nyújtson  be.  Ha nincs  több hozzászólás,  kérem,  szavazzuk  meg  az  elhangzott  kiegészítést. 
Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

163/2010.(XII.13.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy dönt,  hogy  az 
intézmény működtetéséhez szükséges vagyon térítésmentes használatba adásáról a szükséges 
okiratok 2011. január. 15.-ig készüljenek el, valamint az ezt követő első Társulási Tanácsülésen 
erről egy tájékoztatás legyen benyújtva. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: 2011.január. 31.

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Aki egyben elfogadja a határozatot,  abban a formában, hogy az előterjesztés mellékleteként 
csatolt Megállapodás módosítást – a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szociális 
és  családsegítési  feladatellátásáról  –  elfogadja,  egyben  felhatalmazza  a  Társulás  elnökét  a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére.  A Megállapodás módosítása az érintett  Képviselő –
testületek jóváhagyása után válik hatályossá. Az intézmény működtetéséhez szükséges vagyon 
térítésmentes használatba adásáról  a szükséges okiratok 2011. január.  15.-ig készüljenek el, 
valamint az ezt követő első Társulási  Tanácsülésen erről egy tájékoztatás legyen benyújtva, 
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:

164/2010.(XII.13.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés mellékleteként csatolt Megállapodás módosítást – a Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi  Társulás  szociális  és  családsegítési  feladatellátásáról  –  elfogadja,  egyben 
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. A Megállapodás 
módosítása az érintett Képviselő –testületek jóváhagyása után válik hatályossá. Az intézmény 
működtetéséhez  szükséges  vagyon  térítésmentes  használatba  adásáról  a  szükséges  okiratok 
2011. január. 15.-ig készüljenek el, valamint az ezt követő első Társulási Tanácsülésen erről 
egy tájékoztatás legyen benyújtva.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
              Települések polgármesterei
Határidő: azonnal, 2011. január. 31.

II. Bejelentések  :

Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)
1. A novemberben beadott pályázatban a támogató szolgálat,  jelzőrendszeres házi gondozás, 
közösségi ellátásra 1. 300. 000.- Ft-ot nyertünk, és ezt ma reggel tudtuk meg. Ez konkrétan 
fejlesztésre lett benyújtva mindenhol, amiben meg van határozva, hogy mit lehet ebből venni. 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
2. Lilla lányom napokon beül munkába áll,  és mivel én, mint alelnök töltök be tisztséget a 
Társulásban,  szeretném,  ha  még  egyszer  áttekintenénk,  az  összeférhetetlenség  kérdését.  Ne 
legyen ebből gond, a polgármester társaimban is felvetődött, hogy erről még beszéljünk. Kérem 
ügyvéd urat is, hogy ezt nézze meg.  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai Rendkívüli Társulási Tanács ülését bezárom. 

Gyula, 2010. december. 13.

---------------------------------- ------------------------------        
Dr. Görgényi Ernő          Szűcsné Gergely Györgyi

   elnök jkv. hitelesítő

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

jkv.vezető
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