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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. 
június 11-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, Pluhár László – Társulási Tanács tag, Elek polgármester,  
 
Meghívottként megjelentek: 

Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi irodavezető, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági 
vezető, Megyeriné Pénzes Mária – GYKESZGYI igazgató helyettes, Striffler Györgyné – 
GYKESZGYI intézmény gazdasági vezető, Szelezsánné Poptyilikán Anikó – Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat igazgató, Dr. Legeza László – Kistérségi iroda jogi képviselő, Dr. 
Juhászné Tóth Katalin –belső ellenőr 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent polgármestereket, az iroda vezetőjét, minden 
munkatársát és az intézmények részéről megjelent kedves kollegákat. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk 4 fővel. Először kérem, hogy válasszunk jegyzőkönyv hitelesítőt. Aki 
elfogadja, Szűcsné Gergely Györgyi, Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek, 
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: 
 
70/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szűcsné Gergely 
Györgyi Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester 
Határid ő: 2012. június 11. 
   
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Szavazzunk a napirendről. A meghívóban feltüntetett napirendekhez képest annyi módosítást 
kérnék, hogy a 3. napirendnél az adásvételi szerződést is el kell, fogadjuk, így a címe a SANI-
MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft részére eladott gépjárművek adásvételi szerződése, 
törzskönyve. 7. napirendi pontként kérem felvenni a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítását és zárt ülésen még egy személyi térítési 
díj, mérséklést. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója? 
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Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester) 
Indítványozom, hogy Elek városa a szociális feladatok ellátása terén pályázatot nyert és az 
előzetes közbeszerzési eljárást indítsuk el, mert kicsúszunk az időből.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Arra egy rendkívüli ülést terveztem a hétre, de kell hozzá egy közbeszerzési előkészítő bizottság a 
Közbeszerzési szabályzatunk értelmében. Viszont tekintettel a Szakmai előkészítő bizottság 
munkája segítésére javaslom, hogy jelöljünk ki közbeszerzési szakértőt. Javaslom 8. napirendi 
pontnak felvenni a Közbeszerzési szakértő kijelölését. Van-e további javaslat, észrevétel a 
napirendekkel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az általam 
javasoltakat, 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: 
 
71/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 3. 
napirendi pont címe a meghívóban feltüntetett címhez képest a következőképpen változik: SANI-
MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft részére eladott gépjárművek adásvételi szerződése, 
törzskönyve. 7. napirendi pontnak felveszi a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítását, 8. napirendi pontnak a Közbeszerzési szakértő 
kijelölését és zárt ülésen még egy személyi térítési díj, mérséklést. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: 2012. június 11. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Az elfogadott módosításnak megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat: 
 

I.  Fő napirendek: 
 
1./ 2011. évi ellenőrzési jelentés elfogadása 
2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony  
     Idősek Otthona és Gondozóháza emelt szintű férőhelyeinek átminősítése átlagos szintű  
     férőhellyé 
3./ A SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft részére eladott gépjárművek adásvételi  
     szerződése, törzskönyve 
4./ 2011. évben a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye-ben  
    elvégzett fenntartói ellenőrzés  
5./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális  
     igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának  
     módosítása  
6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
     Intézménye elhelyezésének felülvizsgálata   
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának  
     módosítása 
8./ Közbeszerzési szakértő kijelölése 
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II.  Bejelentések:  
 
III.  Zárt ülés: 
 
1./ Személyi térítési díj mérséklése  
2./ Személyi térítési díj mérséklése  
      
IV.  Bejelentések:  
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács 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 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2012.(VI.11.) 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./ 2011. évi ellenőrzési jelentés elfogadása 
2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony  
     Idősek Otthona és Gondozóháza emelt szintű férőhelyeinek átminősítése átlagos szintű  
     férőhellyé 
3./ A SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft részére eladott gépjárművek adásvételi  
     szerződése, törzskönyve 
4./ 2011. évben a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye-ben  
    elvégzett fenntartói ellenőrzés  
5./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális  
     igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának  
     módosítása  
6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
     Intézménye elhelyezésének felülvizsgálata   
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának  
     módosítása 
8./ Közbeszerzési szakértő kijelölése 
 
II.  Bejelentések:  
 
III.  Zárt ülés: 
 
1./ Személyi térítési díj mérséklése  
2./ Személyi térítési díj mérséklése  
      
IV.  Bejelentések:  

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: 2012. június 11. 
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I.  Fő napirendek: 
 
1./ 2011. évi ellenőrzési jelentés elfogadása 
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valóban megtárgyalta és kiértékelte az ellenőrzési jelentésben 
foglaltakat és javasolja a tisztelt Társulási Tanácsnak elfogadásra. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm a belső ellenőrzést végző kedves munkatársunkat. Valami hozzáfűzni 
valója van-e az elkészített anyaghoz? 
 
Dr. Juhászné Tóth Katalin (Belső ellenőr) 
Nincs, köszönöm szépen. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzáfűzni valója a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztés mellékleteként a 2011. évi ellenőrzési jelentést, 
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: 
 
73/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja az 
előterjesztés mellékleteként a 2011. évi ellenőrzési jelentést. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: értelem szerint 
  
 

2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony  
     Idősek Otthona és Gondozóháza emelt szintű férőhelyeinek átminősítése átlagos szintű  

       férőhellyé 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Kettő férőhely minősíthető át általános férőhellyé. A normatíva miatt van szükség erre a döntésre. 
Jelenleg 5 emelt szintű van és a módosítást követően 3 emelt szintű lesz és az átlagos színvonalú is 
értelem szerűen kettővel nő. Átmeneti férőhely változatlan marad. A Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság döntését kérem ismertetni.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Ez érint-e jelenlegi bent lakókat? 
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Megyeriné Pénzes Mária (GYKESZGYI igazgató helyettes) 
Nem, megüresedett férőhelyről van szó. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a Szép Alkony Idősek Otthona emelt 
szintű férőhelyeiből 2 (kettő) férőhelyet átminősít általános férőhellyé. Az átminősítés 
eredményeként a férőhelyek száma: Emelt szintű férőhelyek száma jelenleg: 5, a módosítást 
követően: 3, Átlagos színvonalú ellátás férőhelyeinek száma: 28, a módosítást követően: 30, 
Átmeneti férőhely: 10, a módosítást követően: 10, 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: 
 
74/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a Szép Alkony Idősek Otthona emelt 
szintű férőhelyeiből 2 (kettő) férőhelyet átminősít általános férőhellyé. Az átminősítés 
eredményeként a férőhelyek száma: 
 
Emelt szintű férőhelyek száma jelenleg:  5 
 - a módosítást követően:    3 
Átlagos színvonalú ellátás férőhelyeinek száma:   28 
- a módosítást követően:                           30 
Átmeneti férőhely:                                  10 
- a módosítást követően:                         10 
 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök  
              Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató  
Határid ő: értelem szerint 
 
 

3./ A SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft részére eladott gépjárművek adásvételi  
     szerződése, törzskönyve 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
A 4 darab Suzuki Ignis személygépkocsiról kell döntést hozzunk, rendezni a jogi sorsukat, 
tekintettel arra, hogy már a Kft használja ezeket 2009 óta. Azonban a jogi sorsa rendezetlen 
ezeknek a gépkocsiknak, ezért most kettő döntésre lenne szükség, annak érdekében, hogy 
tisztázzuk a helyzetet. Először is adásvételi szerződéseket kellene jóváhagyni ezeknek a 
gépkocsiknak az eladására. A vételár korábban kifizetésre került, de a szerződés nem volt 
megfelelő, illetőleg természetesen a törzskönyvet is ennek megfelelően át kellene, adjuk nekik. A 
gépkocsik adásvételi szerződése mellékletben itt található a határozati javaslat, illetve az 
előterjesztés mellett, három darab adásvételi szerződés. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
javaslatát ismertetni. 
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Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester) 
Két határozati javaslat, az első az adásvételi szerződés elfogadását tartalmazza, a második a 
törzskönyvek átadását. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság mind két határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 
Társulás és a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás 
u. 10. szám) között létrejött, 3 db Suzuki Ignis 1.5 GS személygépkocsi eladására irányuló, az 
előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződéseket jóváhagyja. Felhatalmazza a Társulás 
elnökét az adásvételi szerződések 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: 
 
75/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás 
és a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. 
szám) között létrejött, 3 db Suzuki Ignis 1.5 GS személygépkocsi eladására irányuló, az 
előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződéseket jóváhagyja. Felhatalmazza a Társulás 
elnökét az adásvételi szerződések aláírására. 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: értelem szerint 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Aki elfogadja, hogy a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (5665 Pusztaottlaka, 
Felszabadulás u. 10. szám) részére 2009. március 02-án eladott 3 darab Suzuki Ignis 1,5 GS típusú 
(JJD-482, JJD-483, JJD-484 rendszámú) gépjárművek törzskönyvét átadja. Felhatalmazza a 
Kistérségi iroda vezetőjét, hogy az átadás átvételről gondoskodjék, 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: 
 
76/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a SANI-
MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft (5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. szám) részére 
2009. március 02-án eladott 3 darab Suzuki Ignis 1,5 GS típusú (JJD-482, JJD-483, JJD-484 
rendszámú) gépjárművek törzskönyvét átadja. Felhatalmazza a Kistérségi iroda vezetőjét, hogy az 
átadás átvételről gondoskodjék.   
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
            Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
Határid ő: értelem szerint 
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4./ 2011. évben a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye-ben  
    elvégzett fenntartói ellenőrzés  
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
A napirend fenntartói ellenőrzésről szól, amit a szociális és gyermekjóléti intézményben végeztek 
el. A határozati javaslat úgy szól, hogy elfogadjuk ezt a fenntartói ellenőrzés során végzett 
tapasztalatoknak az összegzését.  
 
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Nagyon örülök neki, hogy elkészült ez a fenntartói ellenőrzés, és ilyen szép eredményekről tudott 
beszámolni. Kisebb észrevételek voltak csak, amiben módosítást javasolt, mindent rendben 
találtak és ez nagyon fontos, hiszen a fenntartó mi vagyunk. A mi irodánk által végzett el ez az 
ellenőrzés és az intézmény a mienk, ezért örülnünk kell, hogy nagyon kicsi apró problémákon 
kívül nincs különösebb észrevétel. Ezt az ellenőrzést folyamatosan végezte az iroda és a 
szakemberek, de magunk is részesei voltunk ennek az ellenőrzésnek. Én úgy gondolom, a 
település polgármesterei és szakemberei, hiszen folyamatosan, év közben is figyeltük a 
jogszabályváltozásokat, részletes beszámolót hallgattunk meg két üléssel ezelőtt az intézménytől. 
Ez egy pontosítása, összegzése ezeknek az információknak, amelyek ilyen formán eljutottak 
hozzánk. Köszönöm ezt az anyagot, és gratulálok, mert látom, hogy nagyon szép munka folyik az 
intézményünkben.            
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 
Ezt az ellenőrzést igazgató asszonnyal együtt készítettük el, ezeket az összegző gondolatokat. 
Nem szerettem volna beleírni, de tájékoztatás képen elmondanám. Az intézménynek a szűkös 
anyagi körülményei között, nem volt arra lehetősége, hogy munkaruhát, védőruhát, amit kötelező 
jelleggel kellene, hogy a munkavállalóknak kifizessen, illetve hozzájutassa őket, ezáltal 
egyeztettünk igazgató asszonnyal és az iroda a 2012. évi költségvetése terhére 1 millió forint, 
támogatást nyújtott az intézménynek, hogy ezeket megvásárolják. Hiszen most egy nagy NRSZH 
ellenőrzést fogunk kapni, ami a mai napon el is kezdődött és ez is fontos, hogy meglegyen. Ez 
minden településen dolgozóra vonatkozik. 500 ezer forintot még átadott az iroda, de ezt csak 
úgymond megelőlegeztük, hogy ezt az 1,5 millió forintos beruházást meg tudja tenni az 
intézmény.  Ennek a sorsáról majd még igazgató asszonnyal egyeztetünk, hogy vissza kell-e az 
iroda részére adják, vagy pedig ott fogjuk hagyni. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében végzett fenntartói 
ellenőrzés során tapasztaltakat a 2011. évre vonatkozóan, 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: 
 
77/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
            
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében végzett fenntartói ellenőrzés során 
tapasztaltakat a 2011. évre vonatkozóan elfogadja.  
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Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető   
Határid ő: azonnal 
 
 

5./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának 
módosítása 
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Határozati javaslatunk értelmében egyrészt úgy döntünk, hogy a határozat módosítást elfogadjuk, 
ami itt található teljes szövegében, a második határozati javaslat szerint pedig a módosításokkal 
egységes szerkezetben foglalt szöveget is elfogadjuk. 
 
Megyeriné Pénzes Mária (GYKESZGYI igazgató helyettes) 
Néhány pontban változott a határozat. Első volt az étkeztetés igénybevételének jogosultsága, mely 
jogszabályváltozás miatt igényelt módosítást, továbbá a házi segítségnyújtás területén nyilatkoznia 
kell az ellátottnak, hogy más szolgáltatótól vesz, illetve nem vesz igénybe hasonló szolgáltatást, 
ugyanis nem vehet igénybe két szolgáltatótól, kizárhatjuk a szolgáltatásból, illetve bevehetjük a mi 
kerületünkbe.  Idősek otthonában jogszabályváltozás történt olyan tekintetben, hogy a gondozási 
szükséglet nélkül is felvehetünk ellátottakat, ebben az esetben a személyi térítési díj 100%-át kell, 
hogy kifizesse az ellátott az önköltséggel együtt. Térítési díj elfogadásáról volt a legutolsó 
változás, amiben a Társulás kijelölt egy települést, Gyula Város Önkormányzatát, aki elfogadja az 
intézményünk térítési díját, erről rendeletet alkot, melyet az intézményünk alkalmaz.  
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt 
módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (IV. 24.) sz. és 44/2010. (IV.28.) sz. és a 139/2011 
(IX.19.) sz. Társulási Tanács a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelemről szóló határozat 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: 
 
78/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt 
módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (IV. 24.) sz. és 44/2010. (IV.28.) sz. és a 139/2011 
(IX.19.) sz. Társulási Tanács a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelemről szóló határozat módosítását elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök  
              Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató  
Határid ő: értelem szerint 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Aki elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú 
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határozata, valamint az ezt módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (2009. IV. 24.) sz. és 
44/2010.(IV.28.) sz. és a 139/2011 (IX.19.) sz. Társulási Tanács határozatokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelemről, 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: 
 
79/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt 
módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (2009. IV. 24.) sz. és 44/2010.(IV.28.) sz. és a 
139/2011 (IX.19.) sz. Társulási Tanács határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről elfogadja.  
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök  
              Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató  
Határid ő: értelem szerint 
 
            

6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
     Intézménye elhelyezésének felülvizsgálata   

 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Ezt februárban kezdtük el tárgyalni. Akkor jelezte igazgató asszony, hogy a kívánt hőmérsékletet 
Eleken nem biztosítják számukra és egészségügyi károsodással fenyeget ez a helyzet, a dolgozókat 
ezzel fenyegeti. Akkor mi hoztunk egy döntést, amely azt célozta, hogy Kétegyházára kerüljön át 
az intézmény székhelye. Ekkor elindult egy előkészítés és utána az intézmény jelezte, hogy erre 
nincs szükség, majd ezt követően április 17-én írt igazgató asszony egy levelet, amelyben írásban 
megint jelezte ezt a kazán problémát és kéri a Tanácsot, hogy a 2012/2013-as téli időszakra 
segítsünk a probléma megoldásában. Mi már egyszer próbáltunk segíteni, akkor nem tudom miért 
nem ment ez foganatba, akkor kellett volna átköltözni. Ebben a körben most meg tudjuk beszélni, 
hogy mit lehet tenni, Elek Város mit tud ebben segíteni, hiszen az általa fenntartott intézményben 
van ez a székhely. Ha jól tudom, a kazán működésével van probléma és ezért nem sikerül az előírt 
hőmérsékletet biztosítani. Elek Önkormányzata tud-e tenni valamit ebben, vagy néznünk kell 
valami másik megoldás után? 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester) 
A történethez hozzá tartozik, hogy kaptam egy levelet az intézményvezetőtől február 09-én, 
melyben jelzi a problémát. Február 14-én én válaszoltam rá, amelyben közöltem, hogy jelen 
pillanatban a főépületben vannak elhelyezve, egy kondenzációs kazán került beépítésre és műszaki 
okok miatt nem kielégítő nagy hidegben a fűtése annak az épületszárnynak. Felajánlottam 
számukra, hogy a másik épületben egy üresen álló tanterem, aminek a fűtése maradéktalanul 
megfelel, hogy ideiglenesen vegyék igénybe a meglévő tantermek használata mellett. 
Gyakorlatilag párhuzamosan arra is utasítást adtam, hogy a kondenzációs kazánt a gyári szerviz, 
aki bekötötte, hibásan kötötte be, ez abban a katasztrofális időszakban volt és ahhoz nem járultam 
hozzá, hogy bontsák meg a rendszert és teljes fűtés leálljon akármeddig. Tehát ez volt az átmeneti 
időszak problémája. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Mi a megoldás? Meg lehet csinálni a kazánt, vagy a másik tantermet kapják meg? 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester) 
Természetesen. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Tehát akkor a következő télre az a kazán rendben működik. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester) 
Igen. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Két megoldási lehetőség is fel lett kínálva az intézménynek. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Akkor Kétegyháza részéről felajánlottam két helyszínt, ahová ténylegesen átköltözhetett volna az 
intézmény. Ezt én most nem tudom felajánlani. Ha van egy hely, amit Elek biztosítani tud, 
megfelelő fűtéssel, akkor azt fogadjuk el és maradjon ott az intézmény, annál is, inkább mert itt 
látjuk, hogy egy újabb engedélyeztetési eljárást, egyebeket igényelne, másodsorban pedig a három 
település között van Elek, középen, és optimálisabb hely, mint ha átjönnének Kétegyházára. 
Természetesen, ha véletlenül úgy alakulna, és nem úgy jön össze a dolog, akkor gondolkodhatunk 
esetleg rajta, de egyelőre nem tudom felajánlani. A másik dolog, ami miatt fontos, hogy 
gondolkodjunk, mert a Márki iskolában, amely épületet felajánlottuk volna, szeretnénk egy 
főzőkonyhát bővíteni és így az a hely már nem alkalmas, esetleg valami másban lehet 
gondolkodni, de azt látom, hogy megoldódik a probléma, tehát fogadjuk ezt el így, azt javaslom. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Igazgató asszonyt kérdezem, hogy Eleken fel lett ajánlva az a tanterem, azt elfogadták, nem 
fogadták el? A másik kérdésem, hogy levelében azt írja, hogy az iskola igazgatója szerint a 
helyzeten nem tudnak változtatni a kazán problémája miatt. 
 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató)          
Így van. Amikor felajánlották nekünk ezt a tantermet, abban órák voltak tulajdonképpen. Az 
igazgató úr, akihez mi mentünk a problémával egy másik termet próbált felajánlani, ami tele volt 
számítógépekkel. Egy intézmény működéséhez nyilván olyan hely kell, ahol azért tudunk 
dolgozni, hiszen mi akkor az iskola érettségi vizsgálatok kellős közepén voltunk, reggeltől estig 
dolgoztunk és szükség volt egy olyan nyugodt helyre ahol ezt megoldhatjuk és ezért váltottunk a 
hősugárzókra. Tehát valóban kaptunk egy ilyen felajánlást, ami akkor nem volt kielégítő az 
intézmény számára. A kérdés másik részére azt tudom mondani, hogy szerintem megoldható, mert 
van egy OKM rendelet, mely a Pedagógiai szakszolgálatokról szól, abban határozottan vannak 
olyan feladatok a fenntartó részére, amelyet teljesíteni kell, tehát olyan helyiségeket kell 
biztosítani, ami megfelelő számunkra és egy iskolában való ilyen elhelyezés ilyen szempontból 
mindenképpen jobb megoldás, mint egy külön házban való, vagy egy olyan helyen. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Arról beszélgettünk, hogy át fognak kerülni a Pedagógiai Szakszolgálatok a 
Kormányhivatalokhoz. Az is lehet, hogy összevonják a gyulai szakszolgálattal, nem lehet ezt még 
tudni, hogyan fog továbbműködni, mi lesz a sorsa. Ezért is úgy gondolom, hogy most nem 
aktuális erről beszélni, hanem amiről beszélgettünk itt polgármester kollegákkal a szünetben, hogy 
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meg kell, várjuk a jogszabályok változását, a végrehajtási jogszabályokat, hátha akkor 
egyértelműbbé válik számunkra pl. a Pedagógiai Szakszolgálatnak a sorsa is, hogy hol milyen 
formában fog működni, mert az is lehet, hogy beolvasztják másik nagyobb intézménybe.       
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Kérem, hogy kövesse figyelemmel ezt a kazánkérdést, hogy sikerül megjavítani, és időben jelezze 
a Kistérségi Társulásnak, ha valami nem lenne jó. Én úgy látom, hogy intézkedés 
megfogalmazására nincs szükség. Határozati javaslatra akképpen teszek indítványt, hogy, aki 
elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat Intézmény elhelyezésének felülvizsgálata napirend kapcsán, a Társulási ülésen 
elhangzottak alapján intézkedésre jelenleg nincs szükség, 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: 
 
80/2012.(VI.11.) 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 Szakszolgálat Intézmény 
elhelyezésének felülvizsgálata napirend kapcsán, a Társulási ülésen elhangzottak alapján 
intézkedésre jelenleg nincs szükség. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök  
Határid ő: értelem szerint 
 
 

7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának  
     módosítása 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Az Államkincstár tett észrevételt arra vonatkozóan, hogy szakágazati számot kell módosítani. 
Ezen túlmenően bármi más lényeges nincs. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Kistérségi iroda Alapító okiratának módosítását az 
előterjesztésben megfogalmazott szakágazat szám változást illetően, 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: 
 
81/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító 
Okiratának módosítása 

 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, munkaszervezetének – továbbiakban: 
Iroda - alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
Az Iroda alapvető szakágazata: 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége helyett 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége   
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Alaptevékenysége:   
2012. január 01. napjától alkalmazandó szakfeladat rend alapján: 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége helyett 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége   
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
felhatalmazza az elnököt az Alapító Okirat aláírására. A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a 
Társulás elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális 
Igazgatóságához a hozott döntésről a határozat és az Alapító Okirat megküldésével, a 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő 
Határid ő: értelem szerint 
 
8./ Közbeszerzési szakértő kijelölése 
 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
A „Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában” című, DAOP-4.1.3/A-11-
2012-0009 jelű pályázat kapcsán közbeszerzési szakértő választására van szükség. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester) 
Szakértőnek Elek Város Önkormányzatának ügyvédjét javasolnám, mivel hogy Elekről van szó, 
Dr. Varga Imrét. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Polgármester úrnak az a javaslata, hogy Dr. Varga Imre legyen. Van-e más javaslat ezzel 
kapcsolatban? Megfelelő színvonalon el tudja végezni a munkát, nem lesz ezzel probléma? 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester) 
El tudja végezni. 
 
Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Ha nincs más javaslat, kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 
„Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-
0009 jelű pályázat kapcsán a Szakmai Előkészítő Munkacsoport mellé közbeszerzési szakértőnek 
Dr. Varga Imre ügyvédet jelöli ki. A szakértő munkadíját Elek Város Önkormányzata viseli, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?  
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2012.(VI.11.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
   
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a „Szociális 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek városában” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 jelű 
pályázat kapcsán a Szakmai Előkészítő Munkacsoport mellé közbeszerzési szakértőnek Dr. Varga 
Imre ügyvédet jelöli ki. A szakértő munkadíját Elek Város Önkormányzata viseli.   
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
              Pluhár László polgármester 
             Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
Határid ő: értelem szerint 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás Tanács elnöke, Gyula polgármester) 
Kérem, irodavezető asszonyt, hogy gondoskodjon ennek a grémiumnak az összehívásáról, úgy 
hogy a korábban megbeszélt csütörtöki reggeli ülésre a megfelelő javaslatot tegyék meg. Ha nincs 
bejelenteni való, kérdés, észrevétel, a mai nyilvános ülésünket bezárom. Munkánkat folytatjuk zárt 
ülés keretében személyi kérdésekkel kapcsolatban, amik törvény erejénél fogva nem tartozhatnak 
a nyilvánosságra. Köszönöm mindenkinek a figyelmet és a mai munkát. 
 

 
 
 
 
 
 
Gyula, 2012. június 11. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------   ----------------------------------------- 
    Dr. Görgényi Ernő elnök                      Szűcsné Gergely Györgyi jkv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ------------------------------------- 
                     Fazekas Ilona jkv vezető 


