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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. 
február 15-én 09.30 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 – Lőkösháza polgármester, Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
  
Meghívottként megjelentek: 

Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi Irodavezető, Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int. 
gazdasági vezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, Szelezsánné Poptyilikán 
Anikó – Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató, Dr. Legeza László – Kistérségi 
Iroda jogi képviselő, Dóci Józsefné- GYAKI m.b. Intézményvezető, Gyimesi Krisztina – 
Kistérségi Iroda gazdasági vezető, Dr. Seresné Bodó Mária Tünde – Kistérségi Iroda gazdasági 
előadó 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
képviselőit, Kalcsó Istvánnét, a Társulási Tanács alelnökét, Szűcsné Gergely Györgyi, a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, Lőkösháza község polgármesterét. Elek város részéről nem jelent 
meg senki és nem is jelezték a távolmaradásukat, mindezek ellenére megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk 3 fővel. Először kérem, hogy válasszunk jegyzőkönyv hitelesítőt. Aki 
elfogadja, Szűcsné Gergely Györgyi, Lőkösháza polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?   
  
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2 
igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szűcsné 
Gergely Györgyit Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester 
Határid ő: 2012. február. 15. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A meghívóban feltüntetett napirendeket ismertetném: 
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I.  Beszámoló: 
 

1. Beszámoló a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2011. évben végzett tevékenységéről 
 

2. Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézménye 2011. évben végzett tevékenységéről 
 

3. Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
       

I.   Fő napirendek: 
 

1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
létszámcsökkentése 

 
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása 

 
3.  A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes 

gondoskodás nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról  

     
4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások és szociális ellátások 

formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló Többcélú 
Társulási határozatok felülvizsgálata 
 

5. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

     
6. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának  
módosítása 

 
7. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 

 

8. Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási lehetőség 
 

9. Pályázat benyújtása az ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények 
tárgyi feltételeinek javítása érdekében 

 
II.  Egyéb: 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, 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 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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12 /2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a mai napirendi pontokat: 
 

I.  Beszámoló: 
 

1. Beszámoló a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2011. évben végzett tevékenységéről 

 

2. Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézménye 2011. évben végzett tevékenységéről 

 
3. Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
       

I.   Fő napirendek: 
 

1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
létszámcsökkentése 

 
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása 
 
3.  A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes 

gondoskodás nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról  

     
4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások és szociális ellátások 

formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló Többcélú 
Társulási határozatok felülvizsgálata 

 
5. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 
     
6. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
 
7. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
 

8. Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási lehetőség 
 
9. Pályázat benyújtása az ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények 

tárgyi feltételeinek javítása érdekében 
 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal 
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1. Beszámoló a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2011. évben végzett tevékenységéről 

       
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Első napirendi pontunk a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 2011 évi beszámolója. 
Tisztelettel köszöntöm az Intézmény megbízott vezetőjét, kérem, hogy egy nagyon rövid 
összefoglalót tartson, hiszen a Pénzügyi Bizottsági ülésen nagyon részletes, hosszú kimutatást 
kaptunk a tevékenységükről és a Pénzügyi Bizottsági ülésen minden szempontból megtárgyaltuk. 
  
Dóczi Józsefné (GYAKI m.b. Intézményvezető)  
Intézményünk kistérségi normatíva igénylés szempontjából az alábbi feladatokat látja el: 
nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, pályaválasztási tanácsadás. A nevelési tanácsadást 6 
alkalommal, a logopédiai ellátás heti megjelenéssel, a pályaválasztási tanácsadást évi egy 
megjelenéssel számíthatjuk be. A 2011. január 1 és augusztus 31 között letelt időszakban a 
nevelés tanácsadás keretében 294 gyermek fejlesztése vált valóra legalább 6 alkalommal, 2011. 
szeptember 1 és december 31 között pedig 100 új gyermek terápiája történt. Közülük 43 fő 
óvodás és 57 fő általános iskolás. Logopédiai ellátásban 193 gyermek részesült, január 1 és 
augusztus 31 között a tanítási hetek számával leosztva ez 60 fő/hét volt. Ez a szeptember és 
december közötti időszakban szintén 193 gyermek részesült terápiában. A pályaválasztási 
tanácsadás keretében a 2011. január 1 és augusztus 31 közötti időszakban 293 gyermek részesült 
legalább heti 1 alkalommal. A GYAKI általános iskoláiban, az Erkel Ferenc Gimnáziumban 
illetve a Román Gimnáziumban tartottunk csoportos pályaválasztási tanácsadást. Az augusztus 
és december közötti időszakban 141 gyermek részesült pályaválasztási tanácsadásban. Röviden 
összegezve az egész évit, a nevelési tanácsadásnál a tervezett 350 főből 394 fő valósult meg, 
logopédiai ellátásnál a tervezett 128 fő/ hétből 105 fő/ hetet tudtunk teljesíteni, pályaválasztási 
ellátásban a 2011 évre tervezett 391 fő helyett 430 fő ellátását valósítottuk meg. Röviden ennyit 
szerettem volna a számok tükrében mondani. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni elnök asszonyt, hogy a Pénzügyi Bizottság milyen 
határozatot hozott a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
Köszöntök mindenkit a mai ülésünkön. A Pénzügyi Bizottság meghallgatta és köszöni ezt a 
mindenre kiterjedő beszámolót. Két dologban kért írásos tájékoztatást, az egyik a 
gyógytestnevelés menedzsmentjére vonatkozott, a másik kérdés a gyógytestnevelésben 
foglalkoztatottak óradíjával kapcsolatos. Ennyi megjegyzéssel javasolta a Pénzügyi Bizottság 
elfogadásra a beszámolót. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ezekre a kérdésekre írásban válasz fog érkezni. Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési 
Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2011. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót, illetve köszöni az intézmény 2011 évben végzett 
lelkiismeretes munkáját, 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: 
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13/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Tagintézményének 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, illetve 
köszöni az intézmény 2011 évben végzett lelkiismeretes munkáját. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal   

 

2. Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézménye 2011. évben végzett tevékenységéről 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató asszonyt és kérem, hogy 
lényegre törően ismertesse a beszámoló anyagát, melyet már korábban beadtak nekünk. 
 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgató) 
Intézményünk három fajta feladatellátást szolgál: nevelési tanácsadás, logopédia és 
pályaválasztási tanácsadás. Négy fő látja el ezeket a feladatokat három településen, 
Kétegyházán, Eleken és Lőkösházán. Az igényelhető normatíva ellátás a nevelés tanácsadás 
területén egy gyermekre vetítve január és augusztus közötti időszakban 22 000 forint/ gyermek, 
ez az augusztus és december között 28 000 Ft. Mi a nevelési tanácsadásban fejlesztő foglalkozás, 
terápiás gondozás, pszichológiai ellátást nyújtunk legalább 6 alkalommal, de jellemzően 
folyamatos ellátásban részesültek. Eleken 87 gyermeket láttunk el óvodákban és iskolában, 
Kétegyházán összesen 99 főt, Lőkösházán pedig 54 főt. Tehát összesen nevelés tanácsadásban 
241 főt láttunk el január és augusztus közötti időszakban, szeptember és december közötti 
időszakban 112 főt láttunk el nevelési tanácsadásban. Logopédiai ellátásban január és augusztus 
közötti időszakban 102 fő volt, de ennek a normatíva elszámolása másképp történik, mivel a heti 
megjelenések számát a tanítási hetekkel kell osztani, így összesen 43 fő ellátottunk volt. 
Szeptember és december közt 103 fő volt a tényleges ellátott és ebből 28 főre lehetett normatívát 
igényelni. A pályaválasztási tanácsadás esetén 2011. január és december között legalább 1 
alkalommal való megjelenésről beszélhetünk, jelen esetben a pszichológusunk végzi a 
pályaválasztási tanácsadást csoportosan, illetve egyéni tanácsadások is voltak. Összességében 
174 főt láttunk el a pályaválasztási tanácsadás keretében. A számok tükrében ennyit szerettem 
volna elmondani. Az intézményünk igen kicsi, összesen öten dolgozunk, ebből négy fő az, aki 
pedagógusi szinten dolgozik. Pesics Zsuzsanna- pszichológus, Kui Brigitta- logopédus, Kuli Éva 
–pszicho pedagógus, Gróh Ágnes-családgondozó és jómagam. Mivel ilyen kicsi a dolgozói 
létszám és ilyen magas az ellátottak száma, így túlórát is kellett fizessünk, január és március közt 
Kerekes Gábornét és szeptember, december közt a Dragán Zsuzsannát alkalmaztuk megbízással. 
Az évre tervezett munkát bőségesen teljesítettük, sőt még a lehívott normatíván felül, úgyhogy 
elszámoláskor lesz még egy kis elszámolandó plusz. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
a munkatársaimat megdicsérjem, hiszen egész évben komoly munkát végeztek, 13 intézménybe 
járunk ki télen, nyáron hóban, fagyban. Van egy kis problémánk is, amit már jeleztem a 
Pénzügyi Bizottsági ülésen is, miszerint az eleki Általános Iskolában van, az irodánk ahol 10 
fokban vagyunk kénytelenek dolgozni, amiről azt gondolom, hogy nem elfogadott. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Igen, ezt az egyebekben meg is fogjuk tárgyalni. Elnök asszony milyen határozatot hozott a 
Pénzügyi Bizottság? 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
Természetesen a Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a beszámolót azzal az eredetiben 
történő kiegészítéssel, amit az előzőben is megtettünk. Magam nevében, Lőkösháza nevében 
szeretném megköszönni az egész éves munkátokat. Köztudott, hogy a szolgáltatás nagy 
átalakulás előtt áll, járási szinten lesz megszervezve a feladatellátás. Mint Lőkösháza 
polgármestere szeretném megfogalmazni a véleményemet, hogy nagyon jó lenne, ha ez a 
szervezeti változás tényleg csak egy szervezési változás lenne és megmaradna ugyanígy a 
feladatellátás és megtartaná mindazokat a jó szakembereket, akik eddig dolgoztak, illetve legyen 
az egy fontos szempont a mai munkanélküliségben, hogy felmérjék a szakemberek létét az egyes 
településeken, mert Lőkösháza is tudna adni szakaembereket egyes részterületek ellátására. Ez 
nagyban csökkentené a költségeket, illetve a helyi munkanélküliséget is visszaszorítaná. 
Köszönöm szépen. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza nagyközség polgármestere) 
Én magam is úgy készültem, hogy hozzászólok ehhez a napirendhez, hiszen én ezt egy 
sikertörténetnek könyvelem el. 3 ével ezelőtt, amikor a gyulai intézmény beszámolt a 
tevékenységéről, nekünk akkor vált nyilvánvalóvá, hogy Gyula már nem tudja vállalni a három 
kistelepülés ellátását. Sikerült létrehozni az intézményt és most már második alkalommal nagyon 
szép eredményekről számolt be az intézményvezető asszony. Én a magam és a Kétegyháziak 
nevében is mondhatom, hogy elégedettek vagyunk a teljesítménnyel. Elérte a célját, azt, amit a 
Kistérségi Társulás Tanácsa szeretett volna. Csatlakozom ahhoz az óhajhoz, amit a 
polgármesterasszony elmondott, bízunk abban, hogy a szerkezeti változások jót hoznak majd a 
települések számára. Ha a két intézmény integrációja következik be, reméljük akkor is 
megmarad a feladatellátás színvonala. Ha más megoldás nincs, Kétegyházán tudunk helyet 
biztosítani a volt óvoda épületében, mivel úgy gondolom, hogy méltatlan ilyen körülmények 
között dolgozni felnőtteknek is, nemhogy gyermekek ellátása történjen. Gratulálok, köszönöm a 
szép beszámolót és csatlakozom a Pénzügyi Bizottsághoz, és elfogadjuk a beszámolót.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, észrevétel, kiegészítés, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézménye 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, illetve megköszöni az intézménynek 
a 2011 évben végzett lelkiismeretes munkáját, kézfelnyújtással szavazza meg.  
  
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézménye 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, illetve köszönjük az 
intézménynek a 2011 évben végzett lelkiismeretes munkáját. 
 
Felelős: dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal  
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3. Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A Társulási Tanács legutóbb a 89/2011. (V. 25.) számú határozatával fogadta el 2011. április 21. 
napjáig a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A 2012. évi 
munkatervünk értelmében, ebben a hónapban ismét szükségessé válik megtárgyalni és 
felülvizsgálni. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja 2011. 
május 25-től 2012. január 09-ig terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő határozatok 
végrehajtásáról. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a folyamatban lévő határozatokat a 
teljesítésig kísérje figyelemmel, 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: 
 
15/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
2011. május 25-től 2012. január 09-ig terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő 
határozatok végrehajtásáról. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a folyamatban lévő 
határozatokat a teljesítésig kísérje figyelemmel.  
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Klemmné Kalcsó Lilla Irodavezető  
Határid ő: értelem szerint 

 
I.  Fő napirendek: 

 
 

1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye létszámcsökkentése 
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Itt összesen 15,25 státusz szűnne meg. Ez 1 főt Eleken érint, 14,25 főt Gyulán. Ez elsősorban 
nyugdíjasokat és az időközben felszabaduló álláshelyeket érinti. Az aktív korúak más álláshelyre 
való áthelyezése 1 fő kivételével megoldható. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ügyet. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Nagydolog, amikor úgy lehet egy 
létszámcsökkentést végrehajtani, hogy minimális valódi létszámot érint, hiszen minden 
intézmény és településvezetőnek az a célja hogy minél több munkahelyet megvédjen. 
  
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza nagyközség polgármestere) 
Nagyon szomorú, amikor ilyen lépésekre kerül sor, de vannak körülmények, amikor 
rákényszerülünk. Kétegyháza nincs betervezve a létszámleépítésbe, de úgy tudom, hogy ott is sor 
kerül rá.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében foglalkoztatott közalkalmazottak 
státuszát, létszámcsökkentés miatt 15,25 státusszal csökkenti, ennek megfelelően az intézmény 
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337,75 státuszban meghatározott engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. március 1-től 322,5 
státuszban határozza meg. Az álláshelyek csökkentése az alábbi településeket érinti: Gyula: 
14,25 álláshely, Elek: 1 álláshely. A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a 
szükséges munkáltatói intézkedést haladéktalanul tegye meg, az irodavezetőt, hogy az 
álláshelyek számát a költségvetési határozatban vezesse át, 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: 
 
16/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében foglalkoztatott közalkalmazottak 
státuszát, létszámcsökkentés miatt 15,25 státusszal csökkenti, ennek megfelelően az intézmény 
337,75 státuszban meghatározott engedélyezett álláshelyeinek számát 2012. március 1-től 322,5 
státuszban határozza meg. 
Az álláshelyek csökkentése az alábbi településeket érinti: 
Gyula: 14,25 álláshely 
Elek:      1 álláshely 
A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést 
haladéktalanul tegye meg, az irodavezetőt, hogy az álláshelyek számát a költségvetési 
határozatban vezesse át. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
              Strifler Györgyné gazdasági vezető 
Határid ő: 2012. február 29. 
 

2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének 
elfogadása  

     

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A Pénzügyi Bizottsággal megtárgyaltuk a költségvetést kiegészítve a záró rendelkezéseket az 
alábbival. A határozattervezet módosul a 8.§.-ban foglaltakkal, miszerint a Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy 
az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében fektesse be és erről tájékoztassa a 
Társulási Tanácsot. Kérném, elnök asszonyt ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a szakemberekkel együtt elfogadásra javasolja ezt a 
költségvetést. Elmondható, hogy ez a költségvetés a törvényi változásokat követi. A szociális 
intézmény esetében megtörténtek az egykörös egyeztetések, melyért külön szeretnék köszönetet 
mondani. A kiadási és bevételi eredményekről annyit, hogy 1.082.688.000.- Ft főösszeggel 
került elfogadásra ez a költségvetés. Javasoljuk elfogadásra. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztés 
mellékleteként a Társulás 2012. évi költségvetését, azzal a kiegészítéssel, hogy a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a munkaszervezet 
vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében fektesse be és 
erről tájékoztassa, a Társulási Tanácsot 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: 
 
17/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. Törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 
alapján az alábbi határozatot alkotja: 
E határozat hatálya Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás intézményére 
és Munkaszervezetére terjed ki. 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei: 
- Társulás Munkaszervezete 
- Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

1. § 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2012. évi költségvetés 
eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően 
1.082.688 E Ft-ban állapítja meg. 

2.§ 
A határozat 1-6. sz melléklete 2012. évre vonatkozóan szemlélteti az Egységes Szociális 
Intézménynek, a Társulás Munkaszervezetének, a Pedagógiai Szakszolgálati Intézménynek 
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           200.461 e Ft 
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                      0 e Ft 
- Állami támogatások             713.864 e Ft 
- Pályázati úton érkező költségvetési támogatás              98.221 e Ft 
- Átvett pénzeszközök                            70.142 e Ft 
Ennek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

5. § 
A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra 
- Személyi juttatások             583.803 e Ft 
- Munkaadókat terhelő járulékok            152.614 e Ft 
- Dologi kiadások              321.682 e Ft 
- Felhalmozási kiadás                        0 e Ft 
- Működési célra átadott pénzeszköz                          24.589 e Ft 
Ennek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 
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6. § 
A társulás által fenntartott intézmény és munkaszervezet létszámát 2012. évre 390,5 főben 
határozza meg. 

7. § 
Az Egységes Szociális Intézmény, a Munkaszervezet, a Pedagógiai Szakszolgálat és a Társulás 
bevételek és kiadások felhasználási ütemtervét a 11-12. sz. mellékletek szerint határozza meg. 

8. § 
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 2012. 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 169/2011.(XII.02.) sz. 
határozat hatályát veszti. 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a 
munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében 
fektesse be és erről tájékoztassa a Társulási Tanácsot. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: értelem szerint 
 

3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes   
gondoskodás nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ez az előterjesztés taglalja a különböző térítési díjakat. Amit kiemelnék, hogy a kistérség bevezet 
a bölcsődékben gondozási díjat, amire a jogszabály lehetőséget ad, mely minimális. 100 Ft/nap 
Gyula esetében és 50 Ft/ nap a kétegyházi bölcsődében. Ez a gondozási díj kb. a családok felét 
fogja érinteni, mivel nem kell fizetni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülőknek, a tartósan fogyatékos és beteg gyermek szüleinek, ill. a három vagy több 
gyermeket nevelő családoknak. Ebből Gyulán annyi bevétel származik, amely egy ember éves 
bérköltségét finanszírozza. Ez egy családnak havi 22 munkanappal számolva mindössze 2200 Ft. 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és megkérem elnök asszonyt, hogy ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság álláspontját.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyben fogadta el a határozati javaslatokat és mindet 
támogattuk. Lökösházán kerültek a legcsekélyebb mértékben megemelésre a térítési díjak 
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köszönhetően a rászorultságnak, és hogy minél több ellátottat tudjunk bent tartani a rendszerben.   
Javasoljuk elfogadásra szintén egyenként személyesen leegyeztetet díjakat, melyeket több órás 
előzetes szakmai egyeztetés előzött meg.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy az általa 
fenntartott bölcsődékben - 2012. március 15 napjától – az intézményi térítési díjak mellett 
bevezetésre kerül a gondozási díj, ezáltal az intézményi térítési díj két részből áll: 
gyermekélelmezési díj és gondozási díj, 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 határozatokat hozta: 
 
18/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az általa 
fenntartott bölcsődékben - 2012. március 15 napjától – az intézményi térítési díjak mellett 
bevezetésre kerül a gondozási díj, ezáltal az intézményi térítési díj két részből áll: 
gyermekélelmezési díj és gondozási díj. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
              Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határid ő: 2012. március 15. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott 2. számú határozati javaslatot, mely az 
étkeztetés jogosultsági feltételeire és szabályaira vonatkozik, 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 határozatokat hozta: 
 
19/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében az étkeztetés jogosultsági 
feltételeit és szabályait az alábbiakban határozza meg. 
1. A  jogosultsági feltételek részletes szabályai: 

• nyugdíjkorhatárt betöltött személy (62 év) 
• krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló személy, akinek 

háziorvosa, egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett, javasolja az étkeztetés 
biztosítását,  

• az a személy, aki részére gondozási szükséglet megállapításra került, és egyéb 
alapszolgáltatás igénybevétele mellett háziorvosa javasolja részére az étkeztetés 
biztosítását,  

• fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő személy,  
• az a pszichiátriai beteg, aki  

◦ gondnokság áll,  
◦ korábban szakosított intézményi elhelyezett volt  
◦ aki tartós, legalább három hónapot meghaladó,  
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◦ gyógykezelés alatt áll, és ételei elkészítéséhez állandó  
◦ segítségre szorul,  

• pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben szenvedő 
személy  

2. Hajléktalan személy.  
 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
              Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határid ő: 2012. március 15. 
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott 3. számú határozati javaslatot, mely az 
ingyenes ellátásra, illetve a személyi térítési díj mérséklésére vonatkozik, 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 határozatokat hozta: 
 
20/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az ingyenes 
ellátásra, illetve a személyi térítési díj mérséklésére vonatkozó javaslatokat, elfogadja az 
alábbiak szerint: 
 (1) Egyedi méltányosság gyakorlására a Társulási Tanács jogosult. 

 (2) A méltányosság gyakorlása során figyelembe vehető szempontok 
� jövedelem, 
�  vagyoni helyzet, 
� gyermekek száma, 
� családi állapot, kor (65 éven felüli egyedül élő) 
� egészségi állapot (súlyosan fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő, 

pszichiátriai beteg) 
� közüzemi szolgáltató felé tartozás, 
� egyéb adósságok. 

(3) A személyi térítési díjak elengedése, mérséklése iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez 
kell benyújtani, amelyhez csatolni kell  

• az igénybe vevő és családtagjai - nyugdíjszerű ellátásban részesülők esetén a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását a nyugdíjszerű ellátás összegéről:  

• előző havi jövedelemigazolását, továbbá  
• nyilatkozatát, hogy nincs tartásra kötelezett és képes hozzátartozója, valamint  
• egészségi állapotról szóló háziorvosi / szakorvosi szakvéleményt, és  
• a szociális szolgáltatást nyújtó szakemberek által készített részletes indokolást.  

A Társulási Tanács a szociális ellátásért fizetendő térítési díj összegét, - amennyiben annak 
megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányossági jogkörében 
elengedheti, csökkentheti vagy részletekben fizettetheti meg. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

        Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határid ő: 2012. március 15. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott 4. számú határozati javaslatot, mely az 
önköltségekre és a térítési díjakra vonatkozik, 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 határozatokat hozta: 
 
21/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tekintetében az 
önköltségekre és a térítési díjakra vonatkozó javaslatokat.  
Felkéri Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy alkosson rendeletet a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye térítési díjairól. 

Gyula 

1.Gyermekjóléti alapellátások 

Csemeteház és Tipegő-Topogók Bölcsőde 

1.1. Csemeteház Bölcsődében és Tipegő-Topogók Bölcsődében 

Ellátás megnevezése Ft/fő/nap 
Bölcsődei gondozás 100 
Bölcsődei étkezés 390 

Összesen 490 

1.2. Egyéb gyermekellátási formák 

Házi gyermekfelügyelet  
400 Ft/óra 

Játszócsoport  
200 Ft/ óra 

1.3. Helyettes szülői térítési díj összege egy gyermekre vetítve 

Feladat megnevezése Hó/ Ft Év/Ft 
Helyettes szülői díj 15.000 180.000 
Nevelési díj 34.200 410.400 
Ellátmány 8.550 102.600 

Összesen 57.750 693.000  
 

 2. Szociális szakosított ellátások térítési díjai 

2.1. Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza 

Ellátási típus 
 

Napi térítési díj Ft/fő 
 

 Havi térítési díj Ft/fő 
 
 

Demens betegek  3150 94500 



14 

 

Átlagos ápolást igénylők 3150 94500 

Átmeneti elhelyezettek 2920 87600 

 
2.2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza 

Ellátási típus 
 

 Napi térítési díj Ft/fő 
 

 Havi térítési díj Ft/fő 
 
 

Demens betegek  2960 88800 

Átlagos ápolást igénylők 2960 88800 

Átmeneti elhelyezettek  2760 82800 

Emelt szintű ellátás 

 

2960 88800 

2.3. Nyugdíjasok Háza 

Ellátási típus 
 

Napi térítési díj Ft/fő 
 

 Havi térítési díj Ft/fő 
 
 

Demens betegek  3190 95700 

Átlagos ápolást igénylők 3320 99600 

Emelt szintű ellátás 

 

3320 99600 

3. Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai 

1. Étkeztetés 
  

Intézményi térítési díj összege 

 

Étkeztetés 
 

 
460 Ft/nap/adag 

Kiszállítás  
140 Ft/család/nap 

Étkezés 
kiszállítással 

 

600Ft/nap 
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3.2. Házi segítségnyújtás  0 Ft/óra 

        

 
 

3.3. Idősek klubjai / 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8-és a 9. 
számú idősek klubjai/  

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 
igénybe vevő: 

460 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 

 

 

3.3.1. Idős demenciában szenvedők. 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 
igénybe vevő:460 Ft/Fő/nap 

 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő:0Ft/fő/nap 

 
3.4.Napfény- és  Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központok 

       

3.4.1. Idősek 
 

 
 

1.Idősek 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 
igénybe  

vevő: 

460 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0 Ft/fő/nap 

3.4.2. Idős demenciában szenvedők. 

 

2.Idős demenciában szenvedők. 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 
igénybe vevő: 

460 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 
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3.4.3. Fogyatékkal élők:- 

3.Fogyatékkal élők: 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 
igénybe vevő: 

460 Ft/Fő/nap 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 

3.4.4. Pszichiátriai betegek 
 

4. Pszichiátriai betegek 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 
igénybe vevő: 

460 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 

3.5. Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány 
Napközi Otthona 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 
igénybe vevő: 

 460  Ft/Fő/nap 

 

b) Napközbeni tartózkodást  igénybe vevő: 

 0 Ft/fő/nap 

3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

60 Ft/nap 

1800 Ft/hó 

3.7. Támogató szolgálat 
Személyi segítés: 100 Ft/óra 

 
Szállítás:  50 Ft/km  

ELEK 

1. Szociális szakosított ellátás 

1.1. Idősek Otthona, Elek Gyulai u. 15- 

Napi térítési díj Ft/fő 
Havi térítési díj 

Ft/fő 
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Demens 
betegek 

 

 

1.750 

 

52.500 

2100 63.100 Átlagos ápolást 
igénylők 

                      2. Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai 

2.1. Étkeztetés 
Intézményi térítés díj 

Ft/nap 

Étkeztetés 

 

480 

Kiszállítás 
 

0 

 

2.2. Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra  

2.3. Nappali ellátások   

Ellátási formák megnevezése 

Intézményi térítési díj összege 

Ft/nap 

 

2.3.1. Idősek 
 
 
 

Idősek 

a) Napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevő: 480 Ft/Fő/nap 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő:0Ft/fő/nap 

 

 2.3.2. Demenciában szenvedők  
 
 

Idős demenciában szenvedő  

a) Napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevő: 480 Ft/Fő/nap 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 

 

 

2.4. Fogyatékkal élők nappali ellátása 

a) Napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevő: 480      
Ft/Fő/nap 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 
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2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

60 Ft/nap 

1800 Ft/hó 

 

2.6. Támogató szolgálat 

 
Személyi segítés: 100 Ft/óra 
Szállítás:  50 Ft/km  

 

Kétegyháza 

Kétegyháza községben működő szolgáltatások intézményi térítési díjai 
1.1. Bölcsőde 2012. évi étkezési térítési díj 
1.számú tábla 
1. /b összefoglaló tábla a bölcsődei térítési díjhoz 
100% Térítési díj fizetésére kötelezett által fizetett gondozási és étkezési térítési díj 

Bölcsődében 
Ellátás megnevezése Ft/fő/nap 
Bölcsődei gondozás 50 
Bölcsődei étkezés 390 

Összesen 440 
1/a  számú tábla 

Ellátási forma 2011. évi 
nyersanyagnorm

a  
Ft/fő/nap 

4.8 % inflációval növelt 
2012 évi nyersanyagnorma  

Ft/fő/nap 

ÁFA 27 %  
Ft 

Összesen 
Ft/fő/nap 

Bölcsődei 
étkeztetés 

290 304 82 386~390 

 
1. Szociális alapszolgáltatások 

 

Új intézményi térítési díj összege 

 

 

2.1. Étkeztetés  

440  Ft/fő/adag 

 

Kiszállítás 0 Ft/ család  

2..2. Idősek klubja  Széchenyi 25 

1.Idős. 

a) Napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevő: 440     
Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 
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0Ft/fő/nap 

2.3. Idősek és Fogyatékosok nappali ellátása 
Úttör ő u. 26. 

Idősek 
 

a) Napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevő: 440      
Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 

 

 

2.4. Fogyatékkal élők 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevő: 440     
Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe 
vevő: 

0Ft/fő/nap 

 

 Új intézményi térítési díj összege 

2.5. Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 

2.6. Támogató szolgálat 

 
Személyi segítés: 100 Ft/óra 
Szállítás:  50 Ft/km  

2.7.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 60 Ft/nap 

1800 Ft/hó 

Lőkösháza  

1. Szociális alapszolgáltatások 
Szolgáltatások megnevezése Új intézményi térítési díj összege 

1.1.  Étkeztetés Ft/nap 
430 

Kiszállítás 0 

1.2. Házi segítségnyújtás  0 Ft/óra 
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1.3. Idősek klubja és fogyatékosok nappali ellátása 
 

       

 
 

1.3.1.     Idősek 
  

a) Napközbeni tartózkodást és 
ott étkezést igénybe vevő: 430     
Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  
igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 

 
 

1.3.2. Demenciában szenvedők 
 

a) Napközbeni tartózkodást és 
ott étkezést igénybe vevő: 430      
Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  
igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 

 
1.3.3. Fogyatékkal élők 

 
 

a) Napközbeni tartózkodást és ott 
étkezést igénybe vevő: 430  
Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  
igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 

1.3.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

60 Ft/nap 

1800 Ft/hó 

1.3.5. Támogató szolgálat 
Személyi segítés: 100 Ft/óra 
Szállítás:  50 Ft/km  

2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díjcsökkentések  
a jövedelem függvényében 

2.1. 
Gyulán, 

2012. március 15-től  
   2.2.1. Étkeztetés 

 

 

Jövedelem 
mértéke 

A egyén  

14 250 Ft 
/hó és ez 

alatti 
jövedelemm

el 

Az egyéni 
jövedelem  

14 251-28 
500 

Ft /hó között 

Az egyéni 
jövedelem  

28 501- 42 
750 

Ft /hó között 

Az egyéni 
jövedelem  

 42 751 -
57000 Ft /hó 

és e 
jövedelem 

Az egyéni 
jövedelem  

 57001 Ft /hó és 
e jövedelem 

fölött 
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rendelkezik  van van fölött 

van 

 

van 

Kedvezmén
y mértéke 
%-ban 
kifejezve 

 

100% 

 

70 %   

 

40% 

 

10% 

 

0% 

2.2.2. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok és pszichiátriai betegek) 

 

 

Jövedelem 
mértéke 

A egyén  

14 250 Ft 
/hó és ez 

alatti 
jövedelemm

el 
rendelkezik  

Az egyéni 
jövedelem  

14 251-28 
500 

Ft /hó között 
van 

Az egyéni 
jövedelem  

28 501- 42 
750 

Ft /hó között 
van 

Az egyéni 
jövedelem  

 42 751 -
57000 Ft /hó 

és e 
jövedelem 

fölött 

van 

Az egyéni 
jövedelem  

 57001 Ft /hó és 
e jövedelem 

fölött 

van 

Kedvezmén
y mértéke 
%-ban 
kifejezve 

 

100% 

 

70 %   

 

40% 

 

10% 

 

0% 

2.2.  
 Eleken 

2012. március 15-től  
2.2.1. Étkeztetés  

Jövedelem Az egyén 
jövedelme 
14.250,-Ft 
és ez alatt 

van 

Az egyén 
jövedelme 
14.251.-
28.500 

Ft /hó 

Az egyén 
jövedelme 
28.501 – 
42.750 

Ft /hó  

Az 
egyén 

jövedel
me 

42.751-
71.250 
Ft/hó 

Az egyén 
jövedelme 
71.251 -
85.500,-
Ft/hó 

Az egyén 
jövedelme 
85.501.- 

99.751.-
Ft/hó 

Az egyéni 
jövedelem 
99.751.-Ft 
és e fölött 

van 

Kedvezmé
ny 
mértéke 
%-ba 

 

100% 

 

96% 

 

48% 

 

25% 

 

12% 

 

4% 

 

0% 
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2.2.2. Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok) 

Jövedelem Az egyén 
jövedelme 
14.250,-Ft 
és ez alatt 

van 

Az egyén 
jövedelme 
14.251.-
28.500 

Ft /hó 

Az egyén 
jövedelme 
28.501 – 
42.750 

Ft /hó  

Az 
egyén 

jövedel
me 

42.751-
71.250 
Ft/hó 

Az egyén 
jövedelme 
71.251 -
85.500,-
Ft/hó 

Az egyén 
jövedelme 
85.501.- 

99.751.-
Ft/hó 

Az egyéni 
jövedelem 
99.751.-Ft 
és e fölött 

van 

Kedvezmé
ny 
mértéke 
%-ba 

 

100% 

 

96% 

 

48% 

 

25% 

 

12% 

 

4% 

 

0% 

2.3. 
 Kétegyházán 

2012. március 15-től  
2.3.1. Étkeztetés  

Jövedelem A egyén  

14 250 Ft 
/hó és ez 

alatti 
jövedelem

mel 
rendelkezik  

Az egyéni 
jövedelem  

14 251-28 
500 

Ft /hó 
között van 

Az egyéni 
jövedelem  

28 501-  

42 750 

Ft /hó 
között van 

Az egyéni 
jövedelem 

 42 751- 

71 250 

Ft/hó 

között 

van  

 

 

Az 
egyéni 

jövedele
m 

71 251 

 85.500 

Ft/hó 

között 

van  

 

Az egyéni 
jövedelem 

85.501 

Ft/hó 

között 

van   

Kedvezmény 
mértéke %-
ban 
kifejezve 

 

100% 

 

65% 

 

40% 

 

15 % 

 

8% 

 

0% 
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2.3.2. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok) 

Jövedelem A egyén  

14 250 Ft 
/hó és ez 

alatti 
jövedelem

mel 
rendelkezik  

Az egyéni 
jövedelem  

14 251-28 
500 

Ft /hó 
között van 

Az egyéni 
jövedelem  

28 501-  

42 750 

Ft /hó 
között van 

Az egyéni 
jövedelem 

 42 751- 

71 250 

Ft/hó 

között 

van  

Az 
egyéni 

jövedele
m 

71 251 

 85.500 

Ft/hó 

között 

van  

Az egyéni 
jövedelem 

85.501 

Ft/hó 

között 

van   

Kedvezmény 
mértéke %-
ban 
kifejezve 

 

100% 

 

65% 

 

40% 

 

15 % 

 

8% 

 

0% 

2.4. 
Lőkösházán 

                                                             2012. március15-től  
2.4.1. Étkeztetés 

Jövedelem Az egyén 
jövedelme 

28.500.-Ft és 
ez alatt van  

Az egyén 
jövedelme 

28 501 - 

35 625 

Ft /hó 
között van 

Az egyén 
jövedelme 

35 626 - 

     42 750 

Ft /hó 
között van 

Az egyén 
jövedelm

e  

42 751-  

71 250  

Ft/hó 
között  

van 

Az egyén 
jövedelme 

71 251 

81 500  

Ft/hó 

között 

van 

Az egyén 
jövedelme  

81 501 

 Ft /hó és e 

fölött 

van 

 

Kedvezmé
ny mértéke 
%-ban 
kifejezve 

 

100% 

 

60% 

 

55% 

 

23% 

 

14% 

 

0 % 

2.4.2. Étkezés nappali ellátás keretében ( demens, fogyatékosok) 

Jövedelem Az egyén 
jövedelme 
28.500.-Ft 

Az egyén 
jövedelme 

Az egyén 
jövedelme 

 

Az 

Az egyén 
jövedelme 

Az egyén 
jövedelme  
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és ez alatt 
van  

28 501 - 

35 625 

Ft /hó 
között van 

35 626 - 

     42 750 

Ft /hó 
között van 

egyén 
jövedel

me  

42 751-  

71 250  

Ft/hó 
között  

van 

71 251 

81 500  

Ft/hó 

között 

van 

81 501 

 Ft /hó és e 

fölött 

van 

 

Kedvezmény 
mértéke %-
ban kifejezve 

 

100% 

 

60% 

 

55% 

 

23% 

 

14% 

 

0 % 

3. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések  
jövedelem függvényében a 

3.1. Támogató szolgáltatás személyi segítése igénybe vételekor 
2012. márciu15-től 

Jövedelem 

 

A nyugdíj minimum 350 %-a 
alatti jövedelem esetén 

A nyugdíj minimum 350 %-a 
fölötti jövedelemtől  

99 750 Ft-ig 99 751 Ft-tól 
Kedvezmény mértéke 100% 0 % (100 ft/óra) 

 

4. A törvény 116.§. (2) bekezdése alapján a szociálisan nem rászorult személy esetében a 
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat esetében a vonatkozó 
jogszabályok alapján szociálisan nem rászorult személy részére a térítési díj összege szabadon 
állapítható meg. 
A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  4.500 Ft/hónap 
támogató szolgálat:  személyi segítés:  470  Ft/óra/fő 

    szállítási díj:              100 Ft/km 
 

Felelős:    Dr. Görgényi Ernő elnök 
                 Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határid ő: 2012. március 15. 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott 5. számú határozati javaslatot, mely az emelt 
szintű férőhelyekre vonatkozik, 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 határozatokat hozta: 
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22/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Gyulai Intézményegységében 
működő emelt szintű férőhelyekre vonatkozó javaslatot elfogadja, melynek alapján az egyszeri 
hozzájárulás mértékét az emelt szintű ellátást nyújtó idősek otthonaiban az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Intézmény megnevezése 
 

Hozzájárulás 
mértéke Ft 

 
8.2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóház:  
Kétszemélyes lakrész:  
(kétszemélyes hálószoba, fürdőszoba, előszoba, 
közös konyha) 

2.940.800 Ft 

Egyszemélyes lakrész (előszoba, fürdőszoba, 
közös konyha) 

2.083.000 Ft 

 
8.3. Nyugdíjasok Háza: 
- Egyszemélyes lakrész 
(előszoba,konyha, tusoló) 

2.426.000 Ft 

 

Felelős:  Dr. Görgényi Ernő elnök 
               Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határid ő: 2012. március 15. 

 

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások és szociális ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló Többcélú Társulási 
határozatok felülvizsgálata 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Voltaképpen arról van szó, hogy egy, januári határozatot módosítunk, amely egy elírás folytán 
hatályon kívül helyezett, olyan döntést is mely Gyulát is érinti, de nem kellett volna a Gyulára 
vonatkozó szabályozást is hatályon kívül helyezze. Most pontosítunk. Pénzügyi Bizottság is 
támogatta. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 
8/2012 (I. 11.) számú határozatot módosítja azzal, hogy a hatályon kívül helyezés kizárólag Elek, 
Kétegyháza, Lőkösháza vonatkozásában érvényes. A határozatot egyebekben, változatlan 
tartalomban, hatályában fenntartja. Elek, Kétegyháza, Lőkösháza közigazgatási területeinek 
tekintetében a kerekítési szabályokat figyelembe véve a 9/2012 (I. 11.) számú határozat az 
irányadó, 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 határozatokat hozta: 
 
23/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 8/2012 
(I. 11.) számú határozatot módosítja azzal, hogy a hatályon kívül helyezés kizárólag Elek, 
Kétegyháza, Lőkösháza vonatkozásában érvényes. A határozatot egyebekben, változatlan 
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tartalomban, hatályában fenntartja. Elek, Kétegyháza, Lőkösháza közigazgatási területeinek 
tekintetében a kerekítési szabályokat figyelembe véve a 9/2012 (I. 11.) számú határozat az 
irányadó.  
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal 
 

5. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Társulási megállapodás módosítása. Ez a változás nem érinti a társulás működését. Egy fontos 
változás mégis lesz, méghozzá a szociális területre vonatkozó rendeletek megalkotásának 
eljárásrendje. Kistérségi Társulás tesz egy ajánlást a gyulai önkormányzatnak, mely a többi 3 
település véleményét kikérve alkotja meg a rendeletet. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően a 
Társulási Megállapodás módosítását, kézfelnyújtással szavazza meg.  
  
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
 
24/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2011. 
május 30-i nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja, illetve 
egészíti ki: 
1. Általános adatok, rendelkezések 
Lakosságszáma: 43. 019 fő  
Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
Képviseli: Dr. Görgényi Ernő polgármester 
32. 081 fő (2011.01.01. adat) 
Elek Város Önkormányzata 5742 Elek Gyulai u. 2. 
képviseli.: Pluhár László polgármester 
5.081 fő (2011.01.01. adat) 
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza Fő tér 9. 
képviseli: Kalcsó Istvánné polgármester 
3.965 fő (2011.01.01. adat) 
Lőkösháza Község Önkormányzata 5743 Lőkösháza Eleki u. 28. 
Képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester 
1.892 fő (2011.01.01. adat) 
2./ 2.1. kiegészül az alábbival A többcélú kistérségi társulás közvetlen határozathozatali 
hatáskörrel rendelkezik az alábbi témakörökben:  
3./ 2.2.  3. pontja kiegészül az alábbival: kapcsolattartási ügyelet  
4./ (kiegészül) 2.2.3. 1993. évi III. törvény alapján a térítési díjakkal kapcsolatos kistérségi 
társulásra vonatkozó eljárásrend, figyelemmel a 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) 
pontjára:(kiegészül)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92.§. (1) bek. b) pontja alapján, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok 
igénybevételének módját, valamint a fizetendő térítési díjakat önkormányzati rendeletben kell 
szabályozni. Ennek értelmében a Társulási Tanács által megszavazott térítési díjakról szóló 
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határozatot a gesztor önkormányzatnak – Gyula Város Önkormányzatának -  kell rendeletbe 
foglalnia. 

     Eljárásrend:  
2.1. A Tanács a rendeletalkotási tárgykörben hozott határozatában felkéri Gyula Város 

Önkormányzatát a rendelet-tervezet elkészítésére.  
2.2. A rendelet-tervezetet Gyula Város Önkormányzata megküldi hozzájárulás céljából a 

tagönkormányzatok részére.  
2.3. A tagönkormányzatok képviselő-testületei által hozott hozzájáruló határozatok alapján 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletet alkot.  
2.4. Amennyiben valamely tagönkormányzat nem, vagy nem az eredetiként előterjesztett 

tartalommal járul hozzá a rendelet-tervezethez, úgy a szabályozandó tárgykört ismét a 
Tanács elé kell terjeszteni.  

2.5.  
4./ 2.3. a. törlésre kerül: ezen feladat ellátásának részleteit az SZMSZ  tartalmazza 
5./2.3.c. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, kiegészül Cselekvési tervét ellenőrzi 
azok megvalósítását. 
6./ 6.5. A gazdálkodásra és beszámolási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések: 
törlésre kerül: Az SZMSZ szabályozza a kötelezettség vállalások rendjét, a gazdálkodásra 
vonatkozó egyéb – pl. számlavezetésre vonatkozó – előírásokat. 
7./A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 
8./A Társulási megállapodás módosításának hatályossá válásához a tagönkormányzatok 
képviselőtestületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás 
elnökét, hogy a jóváhagyó határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
              Társulás polgármesterei 
Határid ő: értelem szerint 

 

6. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

    
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Társulási Tanács legutóbb a 144/2011 (IX.19.) számú határozatával módosította a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  Szükségessé vált néhány pontnak a pontosítása, melyek az 
előterjesztésben le lettek írva. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően a Társulás Szervezeti és 
Működési szabályzatának módosítását, 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 határozatokat hozta: 
 
25/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint: 
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Törvényi hivatkozások: A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 14. § (2) bekezdésében (Ttv.) kapott felhatalmazás birtokában, a 
Társulási megállapodásban előírtak, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. 
évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 41. § (1) bekezdése (Ötv.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól 
szóló 2004. évi CVII. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény (Tft.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezéseinek figyelembe vételével a Gyulai 
Kistérség Többcélú Társulása, a Társulási Tanács szervezetének és működésének, tárgyalási 
rendjének részletes szabályait az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatban alkotja meg. 
(törölni) 
(helyette) Magyarország Alaptörvénye, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 
(Áht.), államháztartásról szóló 368/2011. Korm. Rendelet (Ávr.) valamint a Kistérségi 
Társulásra vonatkozó jogszabályok az irányadók.   
II. Társulás célja, feladat és hatásköre: 
1. aa) Egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
gyógytestnevelés, (kiegészül) logopédiai ellátás; 
       b) feladatellátás teljes körű felsorolása a 2007.01.01. napjával létrejött szociális intézmény 
által ellátott feladatoknak megfelelően bölcsődei ellátás, korai gondozásfejlesztés teljes 
integrációban, házi gyermekfelügyelet, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat működtetése, 
(kiegészül) kapcsolattartási ügyelet,… 
III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 
3./Meghívó 
2) A meghívó (kiegészül) és az előterjesztések (törölni)  kérelemre elektronikus úton 
(mágneslemezen, e-mailen, CD-n rögzítve) (törölni)  is eljuttatható., (helyette) megküldésre 
kerülnek 
8./A Társulási Tanács ülése 
8.1.A Tanács tisztségviselőinek, bizottság elnökeinek, tagjainak megválasztása: (7) Szavazati 
joggal a Tanács tagjai – akadályoztatás esetén az általa a helyettesítésével (kiegészítve) írásban 
felhatalmazott személyek rendelkeznek a Tanácsban és a bizottságokban. 
V. A Társulás bizottságai 
1.A kötelező, állandó és eseti bizottságok: (törölni) (5) A bizottságok működésük további 
részletes szabályait külön Ügyrendben állapítják meg, a Társulási Megállapodásban és a 
Szabályzatban foglalt keretek között. 
VII. A Társulás intézményei 
(2.) Az Intézmények: 
I.) Gyulai Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
b.) az ellátott feladatai: 
     Gyermekjóléti alapellátás: 
helyettes szülői hálózat, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsődei 
ellátás , ingyenes intézményi étkeztetés), házi gyermekfelügyelet, (kiegészül) kapcsolattartási 
ügyelet 
II. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény 
c.) Az intézmény (törölni)  szakmailag önálló, de nem önállóan gazdálkodó (helyette) gyakorlati 
funkciók szerint önállóan működő költségvetési szerv 
e.) (kiegészítve) Az intézmény vezetőjét a mindenkori jogszabályban előírtak szerint a Társulási 
Tanács pályázat útján választja ki. A munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.  
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A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosítást követően a Szervezeti és 
Működési Szabályzat aláírására.  
    
Felelős: Dr. Görgényi Ernő 
Határid ő: azonnal 
 

 
7. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása 
         

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a belső ellenőrzési tervet.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
Tájékoztatást kérnék az ellenőrzésre vonatkozóan, mivel a határidő szoros. Kértünk egy, februári 
ellenőrzést. Az lenne a kérdés hogy számolhatunk-e ezzel az időponttal. 
  
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 
Van erről információm, de magánjellegű, melyről a nyilvánosság előtt nem akarok tájékoztatást 
adni.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az 
előterjesztésben megfogalmazott 2012. évi belső ellenőrzési tervmódosítását, kérem, 
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 határozatokat hozta: 
 
26/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítását a következők szerint:  
 
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda: 
 
1. A szabályozottság ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 04. hó.  3 revizori nap 
 
2. Pénzügyi elszámolások,  Pénzügyi ellenőrzés  2012. 06. hó  4 revizori nap 
     számviteli nyilvántartások 2012. 
 
3. Belső ellenőrzési  Szabályszerűségi ellenőrzés           2012. 06. hó     1 revizori nap 
  
     kézikönyv felülvizsgálata 
 
4. Pénzgazdálkodási jogkörök    Szabályszerűségi ellenőrzés         2012. 06. hó  1 revizori nap 
     gyakorlásának vizsgálata 2012.01.01-től. 
 
5. 2013. évi ellenőrzési ütemterv Szabályszerűségi ellenőrzés        2012. 11. hó 1 revizori nap 
     előkészítése kockázatfelméréssel, elemzéssel 
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2.  Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal:  
 
1. A közoktatási intézményeknél fizetendő térítési díjak (étkezési térítési díj kivételével), 
tandíjak megállapításának, beszedésének- kiemelten a hátralékok kezelésére-, nyilvántartásának 
szabályszerűsége. 

Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. I.II. negyedév            16 revizori nap 
 

3. Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 
 
1. Költségvetési szerv  Szabályszerűségi ellenőrzés       2012. 03. hó         5 revizori nap 
     belső kontrollrendszere  
2. Szerződések és  Szabályszerűségi ellenőrzés      2012. 03. hó    
     kötelezettségvállalás rendje és nyilvántartása 
 
4. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 
 
1. Intézményi  Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 2012. 04. hó 4 revizori nap 
gazdálkodás áttekintése  
2. Általános  Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 2012. 04. hó  
    gazdálkodás helyzete 
   
5. Lőkösháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 
 
1. A központi költségvetésből Teljesítmény ellenőrzés        2012. 02. hó        2 revizori nap  
     igényelt 2011. évi kötött normatívák ellenőrzése 
2. Létszám és  Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés  2012. 06. hó        2 revizori nap 
     bérgazdálkodás vizsgálata 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
    Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető  
Határid ő: értelem szerint 

 

8. Békés Megyei Önkormányzat földgáz energia beszerzéséhez való csatlakozási 
lehetőség 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A Pénzügyi Bizottság részéről van egy módosító javaslat.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
A módosító javaslat a szerint készült el, hogy megkértük Szilágyiné Tóth Erzsébetet, hogy 
szakmai szempontok figyelembe vételével hozzunk döntést. A módosító javaslat úgy szólna, 
hogy bontjuk a telephelyeket a szociális intézmény tekintetében 24 telephelyre, ezekben 7 olyan 
intézmény van, ahol közbeszereztetést kell végrehajtani, a fennmaradó intézmények maradnak az 
egyetemes szolgáltatás alá. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Szavazzunk a módosító indítványról, mely elfogadása által, az előterjesztésben megfogalmazott 
határozati javaslatok elfogadása, oka fogyottá fog válni. Aki elfogadja, hogy ezennel 
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kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, a 2012. 
július 1-től – 2013. június 30-ig tartó gázévre vonatkozóan a 20-100 m3/óra közötti fogyasztási 
helyekkel, 125.000 m3/év gázmennyiséggel az alábbi telephelyeken: 1. Napsugár Idősek 
Otthona, Gyula, Galamb utca 21., 2. Szép Alkony Idősek Otthona, Gyula, Széchenyi utca 63., 3. 
Nyugdíjas Ház, Gyula, Eminescu utca 3., 4. 1. számú Csemeteház Bölcsőde, illetve 9. számú 
Idősek Klubja Gyula, Leiningen u. 4., 5. 2. számú Bölcsőde, illetve 6. számú Idősek Klubja 
Gyula, Széchenyi utca 78., 6. Idősek Otthona, Elek, Gyulai utca 15., 7. Kétegyháza Bölcsőde, 
Kétegyháza, Úttörő utca 116. A fennmaradó 17 telephelyen az egyetemes gázszolgáltatást 
kívánja igénybe venni, 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 határozatokat hozta: 
 
27/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy ezennel 
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, a 2012. 
július 1-től – 2013. június 30-ig tartó gázévre vonatkozóan a 20-100 m3/óra közötti fogyasztási 
helyekkel, 125.000 m3/év gázmennyiséggel az alábbi telephelyeken: 
1. Napsugár Idősek Otthona, Gyula, Galamb utca 21. 
2. Szép Alkony Idősek Otthona, Gyula, Széchenyi utca 63. 
3. Nyugdíjas Ház, Gyula, Eminescu utca 3. 
4. 1. számú Csemeteház Bölcsőde, illetve 9. számú Idősek Klubja Gyula, Leiningen u. 4. 
5. 2. számú Bölcsőde, illetve 6. számú Idősek Klubja Gyula, Széchenyi utca 78. 
6. Idősek Otthona, Elek, Gyulai utca 15.  
7. Kétegyháza Bölcsőde, Kétegyháza, Úttörő utca 116. 
A fennmaradó 17 telephelyen az egyetemes gázszolgáltatást kívánja igénybe venni. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal 
 
 

9. Pályázat benyújtása az ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos szociális 
intézmények tárgyi feltételeinek javítása érdekében 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Az NRSZH hirdetett egy pályázatot, amelyre pályázhatunk, különféle eszközöket, természetesen 
támogatjuk, a Pénzügyi Bizottság is támogatja a kezdeményezést. Ha nincs kérdés, észrevétel, 
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati 
javaslatot, 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 határozatokat hozta: 
 
28/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Nemzeti 
Erőforrás Miniszter felhatalmazása alapján, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által 
meghirdetett ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos szociális intézmények tárgyi feltételeinek 
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javítása érdekében pályázatot nyújt be. A pályázati forrásból igényelt ágyak és matracok száma 
az Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében: 

1. Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Galamb u. 21.: 3 db ágy és matrac, 
2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Széchenyi u. 63.: 4 db ágy és 
matrac, 
3.  Nyugdíjasok Háza: 1 db ágy és matrac, 
4.  Idősek Otthona, Elek, Gyulai u. 5.: 3 db ágy és matrac. 
  Összesen: 11 db ágy és matrac  
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős:    Dr. Görgényi Ernő elnök 
      Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
                 Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
 Határid ő: 2012. február 20. 

 

II.  Egyéb: 
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
A Pedagógiai Szakszolgálatnál fűtetlen helységben kell, dolgozzanak már november óta és Elek 
város Önkormányzata nem tud semmit tenni ez ellen. Pénzügyi Bizottsági ülésen megbeszéltük, 
hogy egy két nap alatt megoldást kell találni a problémára. Felvetődött megoldásként Lőkösháza 
és Kétegyháza részéről segítség az elhelyezésben, melyhez Gyula is csatlakozna, amennyiben ezt 
megszavazzuk. Az lenne a kérdés, hogyan tudnánk minél egyszerűbben és gyorsabban 
megoldani ezt a problémát és ehhez milyen döntés kell, szülessen. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza nagyközség polgármestere) 
Kétegyháza részéről óvoda épület kerülne felajánlásra, melyet ugyanolyan fizetési feltételek 
mellett tudnánk biztosítani, mint Elek. Ha ez az óvoda épület túl nagy lenne, lehetőségünk van 
felajánlani egy volt szolgálati lakást, ami a Márki iskola mellett van. Kétegyháza Elekhez való 
közelsége miatt előnyösebb lenne, mint Lőkösháza. 
 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató) 
A munkába járás tekintetében Kétegyháza előnyösebb lenne olyan szempontból, hogy Gyuláról a 
távolság majdnem annyi, mint Elekre. A logopédusunk Kétegyházán lakik, így neki nem kellene 
hozzájárulást fizetni, így az adminisztrátor hölgy járna át Elekről. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza nagyközség polgármestere) 
Ha elfogadja a Társulási Tanács, akkor az ülés után akár holnap reggelre is alkalmassá tesszük a 
helységet az intézmény fogadására. 
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi Irodavezető) 
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy foglalják határozatba az elhangzottakat és kérdezem elnök 
Urat, hogy felhatalmaz-e jelen döntés közlésére Elek város polgármesterével vagy elnök úr közli 
a döntést? 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Azt javaslom, hogy foglaljuk határozatba megköszönve a kétegyházi önkormányzat felajánlását, 
hogy az intézményvezető intézkedjen az intézmény dolgozóinak átköltöztetéséről Kétegyházára 
a Márki iskolába. Ezzel kapcsolatban kérjük a munkaszervezet vezetőjét, hogy a következő 
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Társulási Tanácsülésre az alapító okirat megfelelő módosítását készítse elő és a dolgozók 
egészségének védelmében kérjük a haladéktalan intézkedést. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester) 
Mivel az érintett településnek nincs képviselője itt, az lenne a javaslatom, hogy a határozat 
egyelőre ideiglenes legyen, ettől függetlenül az azonnali beavatkozás szükségszerű. Erről az 
ideiglenes határozatról tájékozatni kell az érintett település vezetőjét és amennyiben nem történik 
változás, marad a határozat. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Az áthelyezés ideiglenesen megtörténik, a következő Társulási ülésen döntünk arról, hogy a 
székhely marad Elek és tudja teljesíteni a feltételeket vagy Kétegyháza lesz az új székhely is. 
 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató) 
November óta már több alkalommal jeleztem a problémánkat szóban, legutóbb írásban jeleztem 
az iskolaigazgató és a polgármester felé is, de mindeddig nem érkezett visszajelzés. 
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi Irodavezető) 
Az a véleményem, hogyha öt hónap alatt nem történt változás, nincs mire várni. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza nagyközség polgármestere) 
Egyetértek a polgármesterasszony javaslatával, mivel úgyis előkészítjük a változásokat legyen 
ideiglenes ez az állapot és majd a későbbiekben döntünk a továbbiakról. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Az áthelyezést ideiglenes jelleggel én is támogatom, megkérem a munkaszervezet vezetőjét, 
hogy rövid úton tájékoztassa Elek Önkormányzatát, mind az iskola vezetését. Ha nincs kérdés, 
észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye – 5742 Elek, Lökösházi út 
17-19. szám – központját ideiglenes jelleggel Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Márki 
Sándor Általános Iskola telephelyére helyezi át. A végleges székhely megállapításáról a 
következő ülésen dönt a Társulási Tanács. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezet 
vezetőjét, hogy a határozatról tájékoztassa Elek Város Önkormányzatát és a Márki Sándor 
Általános Iskola vezetőjét, 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 határozatokat hozta: 
 
29/2012.(II.15.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy  a Gyula 
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye – 
5742 Elek, Lökösházi út 17-19. szám – központját ideiglenes jelleggel Kétegyháza Nagyközség 
Önkormányzat Márki Sándor Általános Iskola telephelyére helyezi át. A végleges székhely 
megállapításáról a következő ülésen dönt a Társulási Tanács. A Társulási Tanács felkéri a 
munkaszervezet vezetőjét, hogy a határozatról tájékoztassa Elek Város Önkormányzatát és a 
Márki Sándor Általános Iskola vezetőjét. 
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Felelős:    Dr. Görgényi Ernő elnök 
               Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
Határid ő: értelem szerint 
 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 
Amennyiben nincs több észrevétel, bejelenteni való, köszönöm szépen a mai munkát, a mai ülést 
bezárom. 
 

 

Gyula, 2012. február. 15. 
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    Dr. Görgényi Ernő elnök              Szűcsné Gergely Györgyi jegyzőkönyv hitelesítő 
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