
JEGYZŐKÖNYV

Készült:     

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011. 
április.  21-én  10.00  órakor  kezdődő  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsa ülésén.

Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Dr.  Görgényi  Ernő  –  Társulás  elnöke,  Gyula  polgármester,  Kalcsó  Istvánné  –  Társulás 
alelnöke,  Kétegyháza  polgármester,  Szűcsné  Gergely  Györgyi  –  P.B.  elnöke,  Lőkösháza 
polgármester, Pluhár László– Elek polgármester
   
Meghívottként megjelentek:
Klemmné  Kalcsó  Lilla  –  Kistérségi  Irodavezető,  Strifler  Györgyné  –  GYKESZGYI  Int. 
gazdasági  vezető,  Megyeriné  Pénzes  Mária  –  GYKESZGYI,  Hajdúné  Hergyán  Anna  – 
GYKESZGYI,  Szelezsánné  Poptyilikán  Anikó  –  Kistérségi  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat,  Gyimesi  Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági  vezető,  Dr.  Legeza  László – 
Kistérségi Iroda jogi képviselő,   

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Köszöntök mindenkit a mai Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra 
jogosult  tag  jelenlétével,  a  Társulási  Tanács  határozatképes.   A  jegyzőkönyv  hitelesítőnek 
Kalcsó  Istvánné  Kétegyháza  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, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

51/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

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

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
            Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: 2011. április. 21.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A napirendek írásban ki lettek küldve. A meghívóban feltüntetett napirendeknél javaslom, hogy 
a  8.  napirendet  „  A Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményében 
2010. évben keletkezett térítési-díj hátralékok” tegyük át a zárt ülés napirendjei közé, mert úgy 
ítélem  meg,  hogy  abban  személyi  kérdések  is  vannak.  Aki  ezzel  egyetért,  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:
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52/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  a 
meghívóban  feltüntetett  napirendek  közül  a  8.  napirendet  „  A  Gyulai  Kistérség  Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2010. évben keletkezett térítési-díj hátralékok” zárt 
ülés formájában tárgyalja meg. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. április. 21.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Javaslom továbbá, hogy a zárt ülés napirendjei közé vegyük fel az utólag megkapott három 
napirendet, melyek a következők:
1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján, Eleken
2. Térítési díj elengedése méltányosság alapján
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján
Aki ezzel egyetért, 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:

53/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a zárt 
ülés napirendjei közé felveszi a következő napirendi pontokat:

1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján, Eleken
2. Térítési díj elengedése méltányosság alapján
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. április. 21.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A módosításoknak megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat:

I. Fő napirendek:   

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 22/2011.(II.23.) sz. határozatában 
     elfogadott 2011. évi költségvetésben, a Pedagógiai Szakszolgálat, mint önállóan 
     működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmény költségvetésének elkülönítése

2./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi VI. előirányzat módosítása

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi beszámoló elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi pénzmaradvány elfogadása

5./ 2011. évi Közbeszerzési tervre vonatkozó nyilatkozat jóváhagyása
 

6./ A Kistérségi Iroda kiegészítő hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat 
     pénzeszköz átadásához

2



7./ Lőkösháza részére átadott pénzeszköz elszámolása

8./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti és 
     dolgozói létszámának bővítése a Gyulai és Kétegyházi intézményegységekben, amely 
      a házi segítségnyújtás szakfeladaton valósul meg

9./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár 
       Idősek Otthona, Szép Alkony Idősek Otthona és Nyugdíjasok Háza emelet szintű 
      férőhelyeinek átminősítése átlagos szintű férőhellyé 

10./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki 
      Intézményegység Idősek Klubja férőhelyeinek száma 70-ről 40-re történő módosítása

11./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár 
      Idősek Otthona, Szép Alkony Idősek Otthona, Nyugdíjasok Háza és az Eleki 
      Intézményegység Idősek Otthona érdekképviseleti fórumába történő jelölés

12./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
      elfogadása 

13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 
      Szabályzatának elfogadása

II. Zárt ülés:   

1./ Térítési díj méltányosságból történő elengedése

2./ Részletfizetési kérelem 

3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2010. évben 
     keletkezett térítési-díj hátralékok 

4./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján, 
Eleken

5./ Térítési díj elengedése méltányosság alapján

6./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján

III. Egyéb:  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Van-e  valakinek  kiegészíteni  valója  a  napirendekhez?  Amennyiben  nincs,  szavazzunk.  Aki 
elfogadja  a  mai  napirendi  pontokat,  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:
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54/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a mai napirendi pontokat:

I. Fő napirendek:   

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 22/2011.(II.23.) sz. határozatában 
     elfogadott 2011. évi költségvetésben, a Pedagógiai Szakszolgálat, mint önállóan 
     működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmény költségvetésének elkülönítése

2./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi VI. előirányzat módosítása

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi beszámoló elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi pénzmaradvány elfogadása

5./ 2011. évi Közbeszerzési tervre vonatkozó nyilatkozat jóváhagyása
 

6./ A Kistérségi Iroda kiegészítő hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat 
     pénzeszköz átadásához

7./ Lőkösháza részére átadott pénzeszköz elszámolása

8./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti és 
     dolgozói létszámának bővítése a Gyulai és Kétegyházi intézményegységekben, amely 
     a házi segítségnyújtás szakfeladaton valósul meg

9./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár 
      Idősek Otthona, Szép Alkony Idősek Otthona és Nyugdíjasok Háza emelet szintű 
      férőhelyeinek átminősítése átlagos szintű férőhellyé 

10./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki 
      Intézményegység Idősek Klubja férőhelyeinek száma 70-ről 40-re történő módosítása

11./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár 
      Idősek Otthona, Szép Alkony Idősek Otthona, Nyugdíjasok Háza és az Eleki 
      Intézményegység Idősek Otthona érdekképviseleti fórumába történő jelölés

12./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
      elfogadása 

13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 
      Szabályzatának elfogadása

II. Zárt ülés:   

1./ Térítési díj méltányosságból történő elengedése

2./ Részletfizetési kérelem 
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3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2010. évben 
     keletkezett térítési-díj hátralékok 

4./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján, 
     Eleken

5./ Térítési díj elengedése méltányosság alapján

6./ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedése méltányosság alapján

III. Egyéb:  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. április. 21.

I. Fő napirendek:   

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 22/2011.(II.23.) sz. határozatában 
     elfogadott 2011. évi költségvetésben, a Pedagógiai Szakszolgálat, mint önállóan 
     működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmény költségvetésének elkülönítése

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A március 30-i Társulási Tanácsülésen úgy döntöttünk, hogy a költségvetésről szóló határozati 
javaslatban külön meg kell  jeleníteni  a Pedagógiai  Szakszolgálat  elkülönített  költségvetését, 
mert  ugyan  nem  önállóan  gazdálkodó  intézmény,  de  önállóan  működő.  A  költségvetési 
mellékletben  ennek  megfelelően  meg  lett  jelenítve,  lepontosítva.  A  Pénzügyi  és  Ellenőrző 
Bizottság tárgyalta a napirendet és el is fogadta.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság három egyhangú igennel támogatja a határozati javaslatot.
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás  a  napirendhez,  kérem,  szavazzunk.  Aki 
elfogadja  az  előterjesztésben  megfogalmazott  határozati  javaslatot  a  mellékletekkel  együtt, 
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:

55/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, valamint az államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény alapján az alábbi határozatot alkotja:
E  határozat  hatálya  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulásra,  a  Társulás 
intézményére és Munkaszervezetére tejed ki.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei:
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- Társulás Munkaszervezete
- Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

1. §

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetés 
eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően

1.162.188 e Ft-ban állapítja meg.

2.§

A  határozat  1-6.  sz  melléklete  2011.  évre  vonatkozóan  szemlélteti  az  Egységes  Szociális 
Intézménynek,  az  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálatnak,  a  Társulás  Munkaszervezetének, 
valamint a Társulási szinten összesített költségvetést.

3. §

 A  költségvetési  év  és  az  azt  követő  két  év  várható  előirányzatait  a  7-8.  sz  melléklet 
tartalmazza.

4. §

A bevételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

- Intézményi saját működési bevételek 187.406 e Ft
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek            0 e Ft
- Állami támogatások 614.871 e Ft
- Átvett pénzeszközök 359.911 e Ft

Ennek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra

1. Személyi juttatások 536.381 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 133.582 e Ft
3. Dologi kiadások 324.117 e Ft
4. Felhalmozási kiadás            0 e Ft
5. Működési célra átadott pénzeszköz 168.108 e Ft

Ennek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A társulás által  fenntartott  intézmény és munkaszervezet létszámát 2011. évre 398,75 főben 
határozza meg. (11. sz. melléklet)
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7. §

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  felhatalmazza  a 
munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében 
fektesse be.

Záró rendelkezések

E  határozat  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba  de  rendelkezéseit  2011.  január  1.-től  kell 
alkalmazni.

A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Munkaszervezetén keresztül gondoskodik

Az  előirányzat  módosításokat  szükség  szerint  kell  a  Társulási  Tanács  elé  beterjeszteni.  A 
jogszabályokban,  központi  intézkedéseken  alapuló,  valamint  saját  hatáskörben  végrehajtott 
előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési határozat módosításáról a Társulási 
Tanács  szükség szerint,  de legkésőbb az éves  beszámoló  Magyar  Államkincstárhoz  történő 
leadását megelőzően határoz. 

A Gyulai  Kistérség Egységes Szociális  és Gyermekjóléti  Intézménynél  a tagintézményeknél 
képződő bevételek, felhasználása a központi igazgatási költségeken túl az adott településeken 
kerüljenek felhasználásra.

E  határozat  kihirdetésének  napján  az  átmeneti  gazdálkodásról  szóló  142/2010.(XII.02.)  sz. 
határozat hatályát veszti.

Felelős  :    Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint

2./   Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2010.  évi  VI.  előirányzat  
módosítása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztés mellékleteként 1. 454. 273 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadjuk el a 
tavalyi  költségvetést  a  VI.  számú módosítással.  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  tárgyalt  a 
napirendet.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  támogatja  az  előirányzat  módosítását  három egyhangú 
igennel.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel,  hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 2010. évi VI. 
számú költségvetési módosítást a jelen előterjesztés mellékleteként 1.454.273 EFt bevételi és 
kiadási főösszeggel, 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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56/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi  Társulási  Tanácsa úgy dönt,  hogy a 2010. évi  VI. 
számú költségvetési módosítást a jelen előterjesztés mellékleteként 1.454.273 EFt bevételi és 
kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi beszámoló elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A határozat javaslat értelmében a tavalyi zárszámadási beszámolót 2. 142. 770 E Ft és 2. 175. 
672 E Ft kiadással a mellékletben foglalt  részletezés szerint elfogadjuk. A könyvvizsgáló a 
jelentésében azt írta, hogy hitelesíti ezt a beszámolót, és a beszámoló a tavalyi év költségvetése 
teljesítéséről  és  a  december  31-én  fennálló  vagyoni,  pénzügyi  és  jövedelmi  helyzetéről, 
valamint  a működés  eredményéről  megbízható  és valós  képet  ad.  A Pénzügyi  és Ellenőrző 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egy módosító indítványt szavaztak meg, valamint nem 
támogatják az előterjesztés elfogadását. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  elég  kimerítően  megtárgyalta  ezt  a  napirendi  pontot  és 
elsőként  megfogalmazott  egy  olyan  módosító  indítványt,  amely  módosító  indítvány  már 
korábban is  felszínre  került  és  ezt  a  javaslatunkat  már  korábban is  megfogalmaztuk.  Most 
azonban kérjük, hogy ez az indítvány határozat formájában kerüljön elfogadásra. Az indítvány 
azt tartalmazza, hogy a gazdálkodást illetően tagintézményként, szakfeladatonként és kiemelt 
előirányzatonként kerüljön kimunkálásra a költségvetés a bevételi és kiadási oldalon.  Ezek a 
számok nagyon szépen tükrözik, jól lefedik a gazdálkodást, de ebben az egyes települések a 
saját maguk intézményére vonatkozó adatokat nem tudják megfelelő módon követni és erre 
irányul a módosító indítványunk. Ezt a módosító indítványt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
három igennel támogatta.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem javasolja elfogadásra, legközelebb vissza kell, hozzuk, 
ezekkel a kiegészítő adatokkal. Magam sem javaslom elfogadásra, nyilván azért sem mert nem 
voltam tagja tavaly ennek a Társulásnak csak a választások után,  nem én voltam az elnök, 
nekem sincsenek olyan mélyreható ismereteim. Viszont tudjuk, hogy Lebenszky Attila október 
31-ig volt az Iroda vezetője, és a belső ellenőrzés elég komoly szabálytalanságokat állapított 
meg arra az időszakra vonatkozóan. Ha más nem, akkor jelzés értékkel nem fogadjuk el, ezt a 
beszámolót.  Ha  nincs  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy 
tagintézményként,  szakfeladatonként  és  kiemelt  előirányzatonként  kerüljön  kimunkálásra  a 
költségvetés a bevételi és kiadási oldalon, 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:

8



57/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy tagintézményként, 
szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként kerüljön kimunkálásra a költségvetés a bevételi 
és kiadási oldalon.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki elfogadja, a Társulás 2010. évi zárszámadási beszámolóját kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot. 

4./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2010.  évi  pénzmaradvány 
elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztés a 2010. évi pénzmaradvány elfogadásáról, illetőleg a felhasználásáról szól. Ezt 
értelemszerűen nem tudjuk most elfogadni, hiszen nem fogadtuk el a beszámolót sem. Addig a 
pénzmaradványt  nem lehet  felhasználni,  míg  a  beszámolót  nem fogadjuk  el.  Gyula  Város 
Önkormányzatát  nem  érinti  hátrányosan,  mert  nekünk  nincs,  de  a  többi  településnek  van. 
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Polgármester úr már ismertette, mert gyakorlatilag oka fogyottá vált a napirend megtárgyalása, 
a megelőző napirendi pont állásfoglalást követően.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja a  Társulás  2010. 
pénzmaradványt  12.012 E Ft-l és annak felhasználását  az előterjesztésben foglaltak alapján, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 1 
igen szavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot. 

5./ 2011. évi Közbeszerzési tervre vonatkozó nyilatkozat jóváhagyása
  
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Közbeszerzési törvény előírja, hogy április. 15 napjáig egy összesített közbeszerzési tervet 
kell  készítenünk.  Meg  kell,  tervezzük,  hogy  az  idén  milyen  közbeszerzéseket  szeretnénk. 
Magam  részéről  úgy  látom,  hogy  nincs  betervezve  az  idei  évben  olyan  kistérségi  szintű 
beruházás,  amely  közbeszerzési  eljárást  igényelne,  és  többi  településen  is  így  látják  ezt  a 
dolgot.  Ezért  egy  nyilatkozat  aláírására  van  szükség,  hogy  nem  kívánunk  közbeszerzést 
lefolytatni, de természetesen, ha év közben úgy adódik, akkor lesz lehetőségünk, és nyerünk 
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pályázatot,  a  beruházás  elkezdődik,  akkor  ezen  módosítani  tudunk.  Pénzügyi  és  Ellenőrző 
Bizottság milyen döntést hozott ez ügyben?
    
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Gyakorlatilag ez egy technikai döntés, és ha egyéb okok miatt ezt módosítani szükséges, akkor 
erre van lehetőség. Három egyhangú igennel javasoljuk a határozat elfogadását.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 2011. évi Közbeszerzési 
tervre  vonatkozó  nyilatkozatot  jóváhagyja.  Felhatalmazza  a  Társulás  elnökét  a  nyilatkozat 
aláírására és az év közbeni szükséges módosítások 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:

58/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
     
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2011. 
évi Közbeszerzési tervre vonatkozó nyilatkozatot jóváhagyja. Felhatalmazza a Társulás elnökét 
a nyilatkozat aláírására és az év közbeni szükséges módosítások megtételére.
   
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint

6./ A Kistérségi Iroda kiegészítő hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat 
     pénzeszköz átadásához

    

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A települések befizetése kevesebb, mint amennyit ténylegesen ki kell fizetni a szolgáltatónak, 
és a különbözetet az iroda szokta finanszírozni és fedezni. Az előterjesztés arról szól, hogy a 
településeknek ezt a különbözetet fedezniük kellene, amire vonatkozóan van négy alternatíva, 
hogy milyen módon tudnák a települések ezt a durván havi 20 ezer forintos összeget egymás 
között elosztani. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egy közös egyeztetés eredményeként egy 
módosító indítványt is megfogalmazott ezzel kapcsolatban.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  mind  az  elénk  tárt  négy  alternatívát  tárgyalta,  annak 
előnyeivel, hátrányaival és összevetve egy közös konszenzusos megoldás alapján módosításra 
teszünk javaslatot, polgármester úr javaslatára, melyet mind a három másik polgármester tudott 
támogatni. Ez azt jelenti, hogy a II. alternatív táblázatban foglalt adatokat elfogadja azzal, hogy 
2011. január hónaptól visszamenőlegesen, a kiegészítő hozzájárulást, Doboz kivételével 1.- Ft-
al  megemeli  Elek,  Kétegyháza  és  Lőkösháza  vonatkozásában. Gyula  esetében  nem  fog 
növekedni  az  összeg  és  így  egy picit  egyenletesebbé  válik  az  iroda  által  viselt  tehernek  a 
településenkénti szétosztása. Ezt a módosított javaslatot három egyhangú igennel támogatta. 

Pluhár László (Elek polgármester)
Az hangzott el, hogy nem módosul Gyula esetében, de megtörténik egy egyösszegű módosulás. 
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
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Tehát ami fennmarad, ezt a 62. 856.- Ft-ot egy összegben fizeti ki Gyula és javaslom, hogy 
június.  30-ig ez  történjen  meg.  Ezzel  egészíteném ki  a  módosító  javaslatot.  Ha nincs  több 
észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  a  SANI-MED  Trans 
Egészségügyi  Szolgáltató  Kft.  részére  havonta  utalandó  1.  700.  000.-  Ft-os  pénzeszköz 
átadáshoz,  a  II.  alternatív  táblázatban  foglalt  adatokat  elfogadja  azzal,  hogy  2011.  január 
hónaptól visszamenőlegesen,  a kiegészítő hozzájárulást, Doboz kivételével 1.- Ft-al megemeli 
Elek, Kétegyháza és Lőkösháza vonatkozásában. Gyula 62. 856.- Ft egyszeri kiegészítést fizet, 
meg  egy  összegben  június.  30.  napjáig. Felkéri  a  tagönkormányzatokat,  hogy  a 
szerződésmódosítást  követően  a  településekre  eső  összeg  visszamenőleges  utalásáról  2011. 
június. 30 napjáig gondoskodjanak, 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:

59/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a SANI-
MED  Trans  Egészségügyi  Szolgáltató  Kft.  részére  havonta  utalandó  1.  700.  000.-  Ft-os 
pénzeszköz átadáshoz, a II. alternatív táblázatban foglalt adatokat elfogadja azzal, hogy 2011. 
január  hónaptól  visszamenőlegesen,  a  kiegészítő  hozzájárulást, Doboz  kivételével  1.-  Ft-al 
megemeli  Elek,  Kétegyháza  és  Lőkösháza  vonatkozásában. Gyula  62.  856.-  Ft  egyszeri 
kiegészítést fizet, meg egy összegben június. 30. napjáig. Felkéri a tagönkormányzatokat, hogy 
a szerződésmódosítást követően a településekre eső összeg visszamenőleges utalásáról 2011. 
június. 30 napjáig gondoskodjanak.  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
  Társulás polgármesterei 

Határidő: 2011. június. 30.

7./ Lőkösháza részére átadott pénzeszköz elszámolása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Tavaly  év  végén  a  Társulási  Tanács  Lőkösháza  részére  átadott  2  millió  forintot 
pénzeszközként, hogy a likviditási problémáikon segítsünk és erről most nyújtott be a település 
megfelelő  határidőben  egy  elszámolást,  amit  javaslunk  elfogadni.  Erről  szól  a  határozati 
javaslat, szociális feladatokra fordították alapvetően ezt az összeget. A Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság megtárgyalta a napirendet.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta az ügyet és javasolja elfogadásra három egyhangú 
igennel.  Nagyon  köszönöm  azt  a  fajta  konstruktivitást,  amit  ebben  a  kérdésben  a 
településvezetők Lőkösházával kapcsolatban gyakoroltak.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Úgy  gondolom,  hogy  mindig  segítenünk  kell  egymáson.  ha  nincs  kérdés,  észrevétel, 
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, a Lőkösháza részére 2. 000.- 000.- Ft szociális 
feladatellátáshoz  kapcsolódó  kiadásokra,  fejlesztésekre  átadott  pénzeszközről  szóló 
elszámolást, 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:

60/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy 
Lőkösháza  részére  2.  000.-  000.-  Ft  szociális  feladatellátáshoz  kapcsolódó  kiadásokra, 
fejlesztésekre átadott pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja.
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
    

8./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti és 
     dolgozói létszámának bővítése a Gyulai és Kétegyházi intézményegységekben, amely 
      a házi segítségnyújtás szakfeladaton valósul meg

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Örömteli döntést hozhatunk meg. Ellátotti létszámemelésre van szükség házi segítségnyújtás 
szakfeladaton, Gyulán és Kétegyházán, amely dolgozói létszámemelést von maga után, mert a 
vonatkozó jogszabályban meg van határozva, hogy hány fő ellátottra,  hány fő dolgozót kell 
alkalmazni.  Növekszik az ellátottak száma,  növelni kell  a dolgozók számát  is.  Gyulán 9 új 
álláshelyet, Kétegyházán 2 új álláshelyet jelent. Kistérségi szinten 11 új álláshelyet jelent, ha 
ezt  megszavazzuk.  Ez  által  összességében  az  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézménynél  az  álláshelyek  száma  314,  75-ről  325,  75  re  növekszik.  Ha  nincs  kérdés, 
észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye közalkalmazotti  álláshelyeinek  száma  314,75-ről 
325,75-re  növekszik.  A  házi  segítségnyújtásban  részesülők  engedélyezett  száma  kistérségi 
szinten 820-ról 975-re növekszik. Ellátotti létszám alakulása a módosítást követően, Gyula: 500 
fő,  Elek:  245  fő,  Kétegyháza:  100  fő,  Lőkösháza:  130  fő,  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:

61/2011.(IV.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 közalkalmazotti  álláshelyeinek 
száma  314,75-ről  325,75-re  növekszik.  A házi  segítségnyújtásban  részesülők  engedélyezett 
száma kistérségi  szinten  820-ról  975-re  növekszik.  Ellátotti  létszám alakulása  a  módosítást 
követően: Gyula: 500 fő, Elek: 245 fő, Kétegyháza: 100 fő, Lőkösháza: 130 fő

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: értelem szerint

  9./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár 
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       Idősek Otthona, Szép Alkony Idősek Otthona és Nyugdíjasok Háza emelet szintű 
      férőhelyeinek átminősítése átlagos szintű férőhellyé 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Gyulai  Nyugdíjas  otthonokban,  a  bentlakásos  nyugdíja  intézményekben,  az  emelt  szintű 
férőhelyeket  meghatározott  számban  át  kell  minősíteni  átlagos  szintű  férőhellyé.  Ennek 
alapvető oka, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a különbség az átlagos férőhely és az 
emelt  szintű  férőhely  finanszírozása  között,  az  átlagos  javára.  Az  emelt  szintű  férőhely 
finanszírozása sokkal többe kerül, ami arra szorítja az intézményeket, hogy az átlagos szintű 
férőhelyek számát növeljék, az emelt szintűnek a rovására. Ehhez hozzá kell járulni azoknak az 
ellátottaknak, akik jelenleg emelt szintű szolgáltatásban részesülnek. Az előterjesztés szerint, 
ők ezt a hozzájárulást megadták. Ezzel kapcsolatban az ellátási szerződés is módosításra került?

Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)
Igen.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ez azt jelenti, hogy összesen 12 férőhelyet kell, átminősítsünk átlagos férőhellyé. Amennyiben 
nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  a Gyulai 
Kistérség Egységes  Szociális  és Gyermekjóléti  Intézménye Napsugár  Idősek Otthona emelt 
szintű  férőhelyeiből  3  (három)  férőhelyet,  a  Szép  Alkony  Idősek  Otthona  emelt  szintű 
férőhelyeiből  3 (három) férőhelyet,  a Nyugdíjasok Háza emelt  szintű férőhelyeiből  6 (hat), 
összesen  12 (tizenkettő)  férőhely,  átminősíthető  általános  férőhellyé.  Az átminősítés  után a 
Napsugár  Idősek  Otthonában  1  (egy)  emelt  szintű,  23  (huszonhárom)  általános  és  5  (öt) 
átmeneti,  a  Szép  Alkony  Idősek  Otthonában  11  (tizenegy)  emelt  szintű,  22  (huszonkettő) 
általános  és  10  (tíz)  átmeneti,  a  Nyugdíjasok  Házában  3  (három)  emelt  szintű  és  10  (tíz) 
általános  férőhely  áll  az  ellátást  igénylők  rendelkezésére,  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:

62/2011.(IV.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 Napsugár  Idősek Otthona emelt 
szintű  férőhelyeiből  3  (három)  férőhelyet,  a  Szép  Alkony  Idősek  Otthona  emelt  szintű 
férőhelyeiből  3 (három) férőhelyet,  a Nyugdíjasok Háza emelt  szintű férőhelyeiből  6 (hat), 
összesen  12 (tizenkettő)  férőhely,  átminősíthető  általános  férőhellyé.  Az átminősítés  után a 
Napsugár  Idősek  Otthonában  1  (egy)  emelt  szintű,  23  (huszonhárom)  általános  és  5  (öt) 
átmeneti,  a  Szép  Alkony  Idősek  Otthonában  11  (tizenegy)  emelt  szintű,  22  (huszonkettő) 
általános  és  10  (tíz)  átmeneti,  a  Nyugdíjasok  Házában  3  (három)  emelt  szintű  és  10  (tíz) 
általános férőhely áll az ellátást igénylők rendelkezésére. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: értelem szerint
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 10./  A  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Eleki  
Intézményegység Idősek Klubja férőhelyeinek száma 70-ről 40-re történő módosítása

            
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az  Eleki  Intézményegység  Idősek  Klubja  tekintetében  a  férőhelyek  száma  70-ről,  40-re 
módosulna.  Ez  szerencsére  nem  jár  együtt  dolgozói  létszámcsökkentéssel,  ugyanis  a  volt 
klubtagok  egy  másik  szolgáltatást  vesznek  igénybe,  a  házi  segítségnyújtást.  Így  aztán 
átcsoportosítással kell megoldani a dolgot.     

Pluhár László (Elek polgármester)
Valóban így van, létszámcsökkentéssel ez nem jár munkavállalói oldalon, illetve egyébként is a 
normatíva már egy alacsonyabbra lett megigényelve, hiszen nem tudták ezt a 70 főt feltölteni, 
így a  valósághoz igazítjuk  a  létszámot,  vagy legalább  is  a  statisztikai  adatokat.  Ez  alapján 
kérjük az engedélymódosítást. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja,  a Gyulai Kistérség 
Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye, Eleki  Intézményegység  Idősek  Klubja 
férőhelyeinek  száma  70-ről  40  –re  történő  módosítását,  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:

63/2011.(IV.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, Eleki  Intézményegység  Idősek 
Klubja férőhelyeinek száma 70-ről 40 –re történő módosítását elfogadja.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: értelem szerint

11./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár 
      Idősek Otthona, Szép Alkony Idősek Otthona, Nyugdíjasok Háza és az Eleki 
      Intézményegység Idősek Otthona érdekképviseleti fórumába történő jelölés

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Érdekképviseleti  fórumba  kell,  jelöljünk valakit.  Tekintettel  arra,  hogy Kóra  János  volt  az 
érdekképviseleti fórum tagja, és a munkaviszonya 2011. február. 28-l megszűnt, így megszűnt 
az érdekképviseleti fórum tagsága is.  A határozati javaslatban javaslom Klemmné Kalcsó Lilla 
irodavezetőnek  a  jelölését.  Ez  a Napsugár  Idősek  Otthona,  Szép  Alkony  Idősek  Otthona, 
Nyugdíjasok Háza érdekképviseleti fóruma. 

   
Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)
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Elek  Idősek  Otthona  kimaradt  a  felsorolásból  és  ott  is  Klemmné  Kalcsó  Lilla  lenne,  ha 
elfogadná a Társulás.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, eredetiként szavazzuk meg. Aki elfogadja, hogy 
a Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye Gyulai 
Intézményegységének:  Napsugár  Idősek Otthona  5700 Gyula,  Galamb u.  21.,  Szép Alkony 
Idősek Otthona 5700 Gyula, Széchenyi u. 63., Nyugdíjasok Háza 5700 Gyula, Eminescu u. 3., 
Eleki  Intézményegység  Idősek  Otthona.  Érdekképviseleti  fórumába  a  fenntartó  részéről 
Klemmné  Kalcsó  Lilla  Irodavezetőt  az  idősek  otthonainak  Érdekképviseleti  fórumába 
megválasztja, 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:

64/2011.(IV.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 Gyulai Intézményegységének
- Napsugár Idősek Otthona 5700 Gyula, Galamb u. 21.
- Szép Alkony Idősek Otthona 5700 Gyula, Széchenyi u. 63.
- Nyugdíjasok Háza 5700 Gyula, Eminescu u. 3.
- Eleki Intézményegység Idősek Otthona  
Érdekképviseleti fórumába a fenntartó részéről Klemmné Kalcsó Lilla Irodavezetőt az idősek 
otthonainak Érdekképviseleti fórumába megválasztja.  
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök

  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

12./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
              elfogadása  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A múltkor is napirenden volt, de akkor a rövid időre való tekintettel nem tudta mindenki kellő 
képpen áttanulmányozni  és  a  korábbihoz  képest  a  különbségeket  megtalálni  és  átgondolni. 
Akkor  levettük  napirendről  és  most  visszahoztuk.  Mellékletben  itt  van  az  új  Társulási 
Megállapodás, a réginek is tartalmazza az alapvető elemeit, alapvetően technikai, jogtechnikai 
módosításokkal  van  tele.  Jogszabályváltozások  átvezetése  és  újabb  jogszabályi 
követelményeknek a beépítése.     

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Köszönjük, hogy megkaptuk ezt az anyagot eredetiben és újra szerkesztett változatban.  A 3 
oldalon a feladat és hatáskörök 2.1 pontja alatt vannak bizonyos pontok, melyek a régiből nem 
kerültek át 11-14 pontig. Mi az oka? Oka fogyottá vált? Hiszen ez 4 pontot érint.

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi Irodavezető)
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Ezeknek a kivételei azért történtek, mert a Társulás ezeket a feladatokat már nem látja el. Úgy 
gondolom, hogy a Társulási Megállapodásoknak és SZMSZ-nek is az a célja, hogy mindig az 
aktualitással  rendelkezzenek.  Amint  ilyen  feladatokat  el  fogunk  látni,  akkor  természetesen 
módosítjuk, és újból elfogadja a Társulás. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja, hogy a  Gyula  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  utolsó  módosításaként 
elfogadott  85/2010  (VII.16.)  számú  határozatot  hatályon  kívül  helyezi,  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:

65/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:
   
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula 
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának utolsó módosításaként 
elfogadott 85/2010 (VII.16.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2011. április. 21.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki  elfogadja,  a  jelen  előterjesztés  mellékleteként  csatolt  Gyula  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. A Megállapodás az érintett Képviselő –testületek 
jóváhagyása  után  válik  hatályossá.  Felkéri  a  társult  önkormányzatokat,  hogy  a  következő 
Képviselő testületei ülésen határozzanak a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának elfogadásáról, és erről szóló határozatot a munkaszervezet részére 
küldjék 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:

66/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen 
előterjesztés mellékleteként csatolt Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodását elfogadja. A Megállapodás az érintett Képviselő –testületek jóváhagyása után 
válik hatályossá.  Felkéri  a társult  önkormányzatokat,  hogy a következő Képviselő testületei 
ülésen  határozzanak  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának elfogadásáról, és erről szóló határozatot a munkaszervezet részére küldjék 
meg. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
  Társulás polgármesterei 

Határidő: 2011. május. 31.
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13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 
      Szabályzatának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Itt is a réginek az alapvető elemeit tartalmazza, és ugyanilyen jellegű tisztázások és technikai 
változtatások történtek benne.    

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Mind a kettőt áttanulmányoztam, a megállapodást és az SZMSZ-t is. Úgy látom, hogy a közös 
érdekeinknek megfelelnek ezek a dokumentumok. Minden olyan fontos elem benne van, ami a 
munkavégzéshez szükséges, hogy előre le legyen szabályozva, és ha olyan helyzetek alakulnak, 
akkor el tudjunk igazodni a jogvesztőben. A magam részéről javaslom, hogy fogadjuk el. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A határidők tekintetében látok módosulásokat. A korábbi 8 nap a meghívó esetében 5 napra 
módosul, illetve 6 oldalon az írásos előterjesztés benyújtásának időpontja az ülést megelőzően 
legalább 10 napra módosulna e szerint a 15 helyett. A leterheltséget is figyelembe véve, talán 
indokolt volt ez a 8 napos határidő, hiszen ha beleesik egy pénteken megkapott anyag, és a 
hétvége,  akkor  nagyon  nehéz  minden  anyagot  teljes  mélységében  áttekinteni,  éppen  ezért, 
ehhez igazítva az írásos előterjesztéseknek a benyújtásánál is. Javasolnám, hogy itt maradjunk 
meg a korábban az SZMSZ-ben megjelölt határidőknél, hogy a meghívó 8 napon belül és az 
írásos előterjesztés, ahhoz, hogy meghívóba kerülhessen 15 napon belül. Az eddigi ülésezési 
rend, rendkívüli ülések voltak, elég feszített tempóban sikerült az ülésekre felkészülni,  ezért 
indokoltnak tartanám a korábbi határidőnek a betartását és azt is, hogy írásban kapjuk meg az 
anyagot,  mert  úgy  lehet  vele  igazán  dolgozni.  Nagy  segítség,  ha  megkapjuk  elektronikus 
formában is, de az írásos formában történő kézbesítés, amit az SZMSZ egyébként elő is ír, 
szeretném, ha működne, mert sokkal könnyebb úgy egy dokumentummal dolgozni. Ez lehet, 
hogy egy kicsit hagyományos szemlélet, én a magam részéről ezeket az észrevételeket tenném. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Azért került bele, mert most eléggé pörögnek az események minden tekintetben és sokszor elég 
gyorsan  kell  reagálnunk és  az elmúlt  hónapokban többször is  előfordult,  hogy azért  kellett 
rendkívüli ülést tartani, mert ebbe a 8 napba nem fértünk bele. Ezért beszéltük ilyen körben is 
azt, hogy ezt a 8 napot lerövidíthetnénk, ezért tettük ezt bele és akkor nem kellene rendkívüli 
ülésnek nevezni, hanem rendes ülésnek nevezhetnénk. El tudom fogadni ezt a nézőpontot is, de 
azt  is  csinálhatjuk,  hogy benne marad ez,  arra az esetre,  ha tényleg valami nagyon sürgős, 
azzal, hogy törekedni kell, hogy minél hamarabb ki legyenek küldve az anyagok.     

Pluhár László (Elek polgármester)
Sok minden problémának a forrása volt, hogy annyira rohanunk, de nem jó szántunkból, hanem 
mert  olyan  helyzet  alakult  ki  itt  menet  közben.  Nyilván  az  sem  életszerű,  hogy  amióta 
dolgozunk, mindig rendkívüli üléseket hívunk össze, ahhoz képest már jó régen megalakultunk. 
Az a gond, hogy az egyeztetésekhez némi idő szükséges, hiszen pont a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottsági  ülésen  vetődött  fel,  hogy  nem  csak  nekünk,  polgármestereknek  szükséges 
egyeztetnünk, hanem a mögöttünk álló szakmának is. Ha meghúzunk egy 5 napot, sok esetben 
nagyon nehezen fér bele. Az is egy technikai jellegű dolog, és azt vagy felülírja az élet vagy 
nem, hogy mi a jó. Papírformában vagy elektronikusan, mert nyilván, ha azonnal kell valamit 
intézni, akkor ott nem marad más hátra csak az elektronikus. Ha azonnali ügyeket kell intézni, 
akkor továbbra sem marad az csak, hogy a rendkívüli Tanácsülés összehívása. Gyakorlatilag ez 
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kezelhetőnek tűnik az én szememben ilyen értelemben. Nyilván arra törekszünk, hogy jöjjön ki 
az  anyag  és  mindenkinek  legyen  ideje  mindenre.  Ebben  így,  jó,  ha  marad  a  8  nap,  és  ha 
felborítja az élet a menetrendet, akkor marad a rendkívüli. Ez az általánosan elfogadott tétel, a 8 
nap mindenhol.  

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Nekem tejesen mindegy, hogy 5 nap vagy 8 nap. Ez az Irodának jelenthet esetleg plusz vagy 
kevesebb feladatot. A munkánkat megkönnyíti, ha kicsit több idő áll rendelkezésre. Viszont az 
elkövetkezendő  időszakban bízom benne,  hogy nem lesz  ilyen  sokféle  feladata  a  Társulási 
Tanácsnak, mint ami mostanában összejött. Hiszen nem volt jellemző ez a sokfajta napirend és 
ilyen nagyszámú napirend tárgyalása a korábbi időszakokban. Most egy olyan időszakot éltünk 
meg, amikor minden összejött,  mindent intézni kellett,  a határidők is gondolom, hogy ezért 
voltak nehezen tarthatóak, mert zajlott körülöttünk az élet. Ha most már szépen letisztulnak a 
dolgok, akkor bízom benne, hogy nyugalmasabban fogunk tudni dolgozni. Azzal egyetértek 
polgármester úrral, hogy nyilván jó, ha kijön kinyomtatva az anyag, mert könnyebb kezelni, 
könnyebb áttekinteni, de ha rendelkezésre áll és már készen van egy-egy anyag, nem baj, ha 
előre e-mailen kijön, mert  ha van időnk, akkor már tudjuk esetleg tanulmányozni. Hajlandó 
vagyok elfogadni  ezt  a 8 napos javaslatot  is,  hiszen bízom benne,  hogy az elkövetkezendő 
időszakban egy nyugalmasabb idő fog ránk várni.    

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi Irodavezető)
Igen, csak és kizárólag ezért lett a 8 napból 5 nap, hogy tartsuk azt, hogy az SZMSZ alapján, 
legalább  éves  szinten  4  alkalommal  rendes  ülést  kell  tartanunk,  és  én  is  szeretném,  ha  az 
SZMSZ szabályait betartanánk. Természetesen mindenkinek kinyomtatott formában küldjük az 
anyagot, egyedül most fordult elő, hogy nem tudtuk mindenkinek kijuttatni. Ennek oka, hogy 
hárman vagyunk összesen az irodában és senkinek nem volt  most  lehetősége az anyagokat 
kivinni.    

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Jó, akkor álljunk vissza erre a 8 napra, illetve 15 napra. Eredetiben javaslom, a 4 oldalon az 
utolsó sorban 5 nap helyett 8 napon belül megkapják az SZMSZ-ben meghatározottak, illetőleg 
a 6. oldalon, az oldal közepén az 5. pontban, a Tanács ülését megelőzően legalább 10 nappal 
nyújthatják be, helyette 15 nappal nyújthatják be. Ezt eredetiben kérem, figyelembe venni. Ha 
nincs  több  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  a  Gyula  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  utolsó 
módosításaként  elfogadott  63/2008.(06.  12.)  számú  határozatot  hatályon  kívül  helyezi, 
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:

67/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, a Gyula és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  utolsó 
módosításaként elfogadott 63/2008.(06. 12.) számú határozatot hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2011. április. 21.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
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Aki  elfogadja  a  jelen  előterjesztés  mellékleteként  csatolt  Gyula  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát,  egyben  felhatalmazza  a  Társulás 
elnökét a szabályzat aláírására, 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:

68/2011.(IV.21.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen 
előterjesztés mellékleteként csatolt Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti 
és  Működési  Szabályzatát  elfogadja,  egyben  felhatalmazza  a  Társulás  elnökét  a  szabályzat 
aláírására.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2011. április. 21.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs több észrevétel,  bejelenteni való, köszönöm szépen a mai munkát, a mai 
ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk tovább a munkánkat. 

Gyula, 2011. április. 21.

--------------------------------------- -----------------------------------------
     Dr. Görgényi Ernő elnök   Kalcsó Istvánné jkv hitelesítő

-------------------------------------
     Fazekas Ilona jkv vezető
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