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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2012. november 27-án 9.30 

órakor kezdődő 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, Dr. Legeza László – Kistérségi iroda jogi képviselő, Megyeriné Pénzes Mária – 

GYKESZGYI igazgató helyettes, Strifler Györgyné – GYKESZGYI gazdasági vezető, 

Szelezsánné Poptyilikán Anikó – Pedagógiai Szakszolgálat igazgató, Dr. Tábi Tibor – Gyula 

Rendőrkapitányság. 

  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Tisztelettel köszöntöm a Társulási Tanácsülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 

határozatképesek vagyunk 4 fővel. Először kérem, hogy válasszunk jegyzőkönyv hitelesítőt. Aki 

elfogadja, Kalcsó Istvánnét, Kétegyháza Nagyközség polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek, 

kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?   

  

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

136/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné 

Kétegyháza Nagyközség polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

  Kalcsó Istvánné polgármester 

Határidő: 2012. november 27. 

   

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)  

A napirend elfogadására kérem a tanácsot. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatának 

megfelelően azzal, hogy a 3-as, 4-es tehát a SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. 

évi együttműködés megtárgyalása valamint Döntés a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény által használt eszközök 2012. december 

31. fordulónappal történő átadásáról szóló napirendi pontot és a zárt ülés napirendi pontját 

tekintettel arra, hogy részben az előterjesztés nem készült el, részben a jogszabályi környezet nincs 

még meg, amire megfelelő döntést tudnánk alapítani.              
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Így javaslom, hogy a Társulási Tanács is ennek megfelelően módosítsa a mai napirendeket. Aki 

elfogadja, hogy a „SANI-MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi együttműködés 

megtárgyalása valamint Döntés a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény által használt eszközök 2012. december 31. fordulónappal 

történő átadásáról” és a zárt ülés „132/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat 

módosítása”című napirendet leveszi a mai napirendi pontok közül, 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: 

 

137/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

    

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a „SANI-

MED Trans Szolgáltató Kft.-vel történő 2013. évi együttműködés megtárgyalása valamint Döntés 

a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 

Intézmény által használt eszközök 2012. december 31. fordulónappal történő átadásáról” és a zárt 

ülés „132/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat módosítása” című napirendeket leveszi a 

mai napirendi pontok közül. 

 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: 2012. november 27. 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)  

Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat: 

 

I. Tájékoztatás: 

1./ A 2012. év bűnügyi közbiztonsági helyzetének értékelése 

 Előadó: Dr. Tábi Tibor 

 

II. Beszámoló: 

 

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

 

III. Fő napirend: 

 

1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének II. számú 

módosítása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

 

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása    

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

 

3./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának megtárgyalása   

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

IV. Bejelentések:  
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)  

Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai 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: 

 

138/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 

mai napirendi pontokat: 

 

 

I. Tájékoztatás: 

 

1./ A 2012. év bűnügyi közbiztonsági helyzetének értékelése 

 Előadó: Dr. Tábi Tibor 

 

II. Beszámoló: 

 

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

 

 

III. Fő napirend: 

 

1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének II. számú 

módosítása 

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

 

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása    

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

 

3./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának megtárgyalása   

Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök 

 

 

IV. Bejelentések:  

 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: 2012. november 27. 

 

 

 

I. Tájékoztatás: 
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1./ A 2012. év bűnügyi közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Tisztelettel köszöntöm Dr. Tábi Tibor urat, aki első napirendi pontként tájékoztatást fog nekünk 

nyújtani a 2012. év bűnügyi közbiztonsági helyzetéről. Ennek értékelését várjuk. Kapitány úr az 

Öné a szó. 

 

Dr. Tábi Tibor (Gyula Rendőrkapitányság)   

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt kistérségi lakosok. 

Olyan szerencsés helyzetben vagyok, mert nem rég számoltam be az I-III. negyedéves bűnügyi 

helyzetről. A negyedik negyedév időszakban sok új információ nem keletkezett. Olyan kirívó 

jogsértő bűncselekmény a kistérségben nem történt, ami nagyobb felháborodást keltett volna, 

illetve a lakosság szélesebb rétegeit érintené. Az elmúlt időszakban Gyula Város 

Önkormányzatának az interpellációira válaszoltam, külterületi illetve belterületi bűncselekmények 

miatt, több képviselő úr néhány olyan dologra hívta fel a figyelmünket, amire - annak ellenére, 

hogy azokon a területeket réges-régen nem történt bűncselekmény - érdemes oda figyelnünk. Így a 

helyi körzeti megbízottakkal és a járőrökkel többet fogunk ezeken a területeken járőrözni. A többi 

településeken Elek, Kétegyháza, Lőkösháza a kollégáim a polgármester asszonyokkal és 

polgármester úrral föl fogják venni a kapcsolatot és egyeztetnek. Illetve az adott eseményekről, 

cselekményekről a tájékoztatást megadják és lépnek az ilyen bejelentésekben. Az előttünk álló 

feladatok az év utolsó hónapjában a karácsonyi bevásárlások, ünnepek és az ezzel kapcsolatos 

úgynevezett bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása. Ezért minden településen, ez 

időszakban megerősítettük a járőrszolgálatot. Fokozottan figyelünk az üzletekre, boltokra, 

magánlakásokra, emberek tulajdonára. Különböző akciókat fogunk tartani, melyben lesz bűnügyi, 

közbiztonsági, közrendvédelmi megelőzési akció, melyben a kapitányság teljes személyi 

állománya részt fog venni. Amiről még fontos beszélni a téli időszakra való felkészülés, ezzel 

kapcsolatban az esetleges rendkívüli helyzetek felszámolása. Gyulán HVB ülésen is szó esett róla, 

a hideg időszakban a hajléktalanokról szóló gondoskodásról.  Az elmúlt évben ezzel nem volt 

gond, mind a hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek, mind a Hajléktalan Szállóval a kapcsolat 

napi és folyamatos. Rendelkezünk a szükséges telefonszámokkal és a szükséges kiértesítési 

lehetőségekkel. Az elmúlt években tapasztaltuk, hogy az önkormányzatoknak a munkája, ami a 

hideg időjárást és a rendkívüli helyzet kezelésére irányult, kiemelkedő volt. Minden területen, ha 

szükséges volt megkapták a szükséges segítséget. Az önkormányzatoktól illetve a rendőrség is a 

katasztrófavédelemmel együtt mindenhol jelen volt, ahol rendkívüli havazás volt. Egyelőre még 

havazásról nincs szó, de célszerű az együttműködést ezekben a kérdésekben napi rendszerességgel 

végeznünk. Felmerülhet még a karácsony közeledtével a külterületekről történő fenyőfalopás, 

falopások, ennek megelőzésére Gyulán már az állományt eligazítottuk. Kérem, a település 

vezetőket, hogy az adott településeken szolgálatot teljesítő polgárőrökkel illetve közterület 

felügyelőkkel vagy faluőrökkel szintén egyeztessék, hogy fokozott figyelmet szenteljünk ezekre, 

ha bármilyen jogsértés van, akkor kérem Önöket, hogy a szolgálatban lévő kollégáinkat értesítsék 

és lépjünk fel a jogsértések megelőzésében. Van e kérdésük, amire válaszolnom kellene illetve 

olyan probléma, amiben lépnünk kellene. Köszönöm a figyelmüket. 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Szeretném megkérdezni, hogy kapitány úr felvetésére szeretne e jelezni, kérdést felvetni, 

problémát jelezni valaki. A HVB ülést említette kapitány úr, szeretném visszajelezni Kétegyháza 

polgármestere is ebben a kérdésben felszólalt, hogy a tanyagondnoki szolgálat útján a 

külterületeken élő embereket fel kéne készíteni arra, hogy ha jön a tél, akkor bizony megelőző 
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intézkedéseket kell tenniük. A tanyagondnoki szolgálat megtette ezt a felvilágosítást. Tavaly óta 

tudjuk, hogy bizony ez nem hiába való, szükség van arra, hogy a felvilágosító kampányt 

megtegyük, levezényeljük. Köszönöm szépen, ha nincsen kérdés észrevétel, megköszönjük 

kapitány úrnak, hogy elfáradt.   

 

II.  Beszámoló:  

 

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Beszámolóval folytatjuk. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet előzetesen megtárgyalta, 

kérem elnök asszonyt, szíveskedjen tájékoztatni bennünket, hogy milyen döntés született. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót az I.-III. negyedéves 

gazdálkodásról, a beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Hozzászólás van-e a beszámolóhoz? A bizottság azt javasolta, hogy fogadjuk el az előre 

megfogalmazott határozati javaslatot. Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, 

szavazzunk. Aki elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező, a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás I-III. negyedéves gazdálkodásáról, az 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: 

 

139/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen 

előterjesztés mellékletét képező, Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I-III. 

negyedéves gazdálkodásáról a beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

              Gyimesi Krisztina gazdasági vezető 

              Strifler Györgyné GYKESZGYI gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

III.Fő napirendek: 

 

1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetésének II. számú 

módosítása 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Ezt is megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság kérem, elnök asszonyt, ismertesse a 

javaslatot. 
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Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  

Technikai jellegű döntésre volt szükség, hiszen 48.074.000 forinttal volt szükséges megemelni a 

Társulásnak, mind a bevételi, mind a kiadási főösszegét, az előterjesztésben leírt részletezés 

szerint, természetesen a bizottság javasolja az elfogadását. 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. A határozati javaslat részletesen 

tartalmazza azokat a tételeket, amik a módosítást jelentik. Ahogy elnök asszony is mondta 

48.074.000 forinttal emelkedik a kiadási és bevételi főösszeg egyaránt, tehát nem nő a hiány. Aki 

elfogadja a 2012. évi költségvetésnek II. számú módosítást az előterjesztésben feltüntetett 

összegekkel, 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: 

 

140/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2012. évi II. számú 

költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

 

Költségvetési támogatás növekedése                23.625 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés              14.358 EFt 

 Kompenzáció                           9.199 EFt 

 Október havi normatíva lemondás            -2.905 EFt 

 Önkormányzati támogatás csökkenése 2011. évi pm    2.973 EFt 

Működési célú átvett pénzeszköz növekedése     5.682 EFt 

 Gyermekek nyári étkeztetése                            8.778 EFt 

 Egyesületi támogatás eszközvásárlásra               500 EFt 

 Ovi-suli busz működési támogatás            1.404 EFt 

 Önkormányzati támogatás csökkenése 2011. évi pm  -5.000 EFt 

Bevétel növekedés                 29.307 EFt 

Személyi juttatások növekedése                                     14.790 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés             7.560 EFt 

 Kompenzáció                        7.230 EFt 

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése      2.718 EFt 
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 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés                749 EFt 

 Kompenzáció                       1.969 EFt 

Dologi és folyó kiadások növekedése               11.309 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés            6.049 EFt 

 Október havi normatíva lemondás        -2.905 EFt 

 Gyermekek nyári étkeztetése                         8.778 EFt 

 Egyesületi támogatás eszközvásárlásra            274 EFt 

 Ovi-suli busz működési támogatás         1.404 EFt 

 Önkormányzati támogatás csökkenése 2011. évi pm -2.291 EFt 

Felhalmozási kiadások növekedése          490 EFt 

 Egyesületi támogatás eszközvásárlásra               490 EFt 

Kiadás növekedés                 29.307 EFt 

 

2.) Társulási Iroda 

 

Költségvetési támogatás növekedése                3.227 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés                    1.934 EFt 

 Kompenzáció                                    31 EFt 

 Pótlólagos állami támogatás 2011. év                 1.908 EFt 

 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt        -646 EFt 

Működési célú átvett pénzeszköz növekedése     2.725 EFt 

 Intézmények könyvekben történő szétválasztása miatt      2.725 EFt 

Bevétel növekedés                    5.952 EFt 

Személyi juttatások növekedése        2.587 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés                    1.523 EFt 

 Kompenzáció                                 31 EFt 

 Pótlólagos állami támogatás 2011. év       668 EFt 
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 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt      -487 EFt 

 Intézmények könyvekben történő szétválasztása miatt      852 EFt 

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése          702 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés                    411 EFt 

 Pótlólagos állami támogatás 2011. év      180 EFt 

 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt     -119 EFt 

 Intézmények könyvekben történő szétválasztása miatt     230 EFt 

Dologi és folyó kiadások növekedése                 1.603 EFt 

 Intézmények könyvekben történő szétválasztása miatt  1.643 EFt 

 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt      -40 EFt 

Működési célú pénzeszköz átadás        1.060 EFt 

 Pótlólagos állami támogatás 2011. év             1.060 EFt 

Kiadás növekedés                    5.952 EFt 

 

3.) Gyula és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 

 

Költségvetési támogatás növekedése                1.834 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés              1.037 EFt 

 Kompenzáció                           221 EFt 

 Pótlólagos állami támogatás 2011. év   576 EFt 

Bevétel növekedés                  1.834 EFt 

Személyi juttatások növekedése                1.221 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés                 647 EFt 

 Kompenzáció                           174 EFt 

 Pótlólagos állami támogatás 2011. év             400 EFt 

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése       398 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés              175 EFt 
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 Kompenzáció                          47 EFt 

 Pótlólagos állami támogatás 2011. év          176 EFt 

Felhalmozási kiadások növekedése        215 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés             215 EFt 

Kiadás növekedés                 1.834 EFt 

 

4.) Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Költségvetési támogatás növekedése                2 .677 EFt 

 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt      646 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés                2.031 EFt 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedése              5.481 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 önerő Elek városától     2.620 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 Elek városától               1.156 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 előleg             1.705 EFt  

Pénzmaradvány felhasználása                 2.823 EFt 

 Intézmények könyvekben történő szétválasztása miatt 2.823 EFt    

Bevétel növekedés               10.981 EFt 

Személyi juttatások növekedése                   608 EFt 

 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt      487 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 előleg       121 EFt 

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése       148 EFt 

 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt      119 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 előleg         29 EFt 

Dologi és folyó kiadások növekedése                    40 EFt 

 Normatíva átcsoportosítás feladat átvétel miatt        40 EFt 

Működési célú pénzeszköz átadás                 4.854 EFt 
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 Intézmények könyvekben történő szétválasztása miatt   2.823 EFt 

 Július havi normatíva lemondás/pótigénylés                  2.031 EFt 

Felhalmozási kiadások növekedése                5.331 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 önerő Elek városától       2.620 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 Elek városától            1.156 EFt 

 DAOP-4.1.3/A-11-2012-0009 előleg     1.555 EFt  

Kiadás növekedés                10.981 EFt 

A költségvetés II. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (48.074 EFt-tal) 1.146.500 EFt-ra 

emelkedik. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: azonnal 

 

 2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadása    

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

A koncepció az előterjesztés mellékletét képezi, a fő elvek kitűzését tartalmazza, tekintettel arra, 

hogy konkrét számokat az állami költségvetés elfogadásának hiányában még nem tudunk. A 

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Kérem, mondja el elnök asszony javaslatukat. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Egyetlen egy eredeti módosítást javasoltunk, 

mégpedig a minimálbérre való összegszerűséget javasoltuk az előterjesztésből kivenni, a jövő évi 

hiszen még nem tudható. Egyébként ezzel a korrekcióval együtt javasoljuk az előterjesztés 

mellékletét képező költségvetési koncepció elfogadását. A hetes oldalon található benne, hogy 

várhatóan mennyi lesz a minimálbér jövőre, nyílván ez még nem olyan releváns információ, 

amelyet benne kellene hagyni. Ezért javasoljuk. 

 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki egyetért azzal, hogy a 7. oldalon 

található 97.000 forint minimálbért vegyük ki az költségvetési koncepcióból 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: 

 

141/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
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Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen 

előterjesztés mellékletét képező, 7. oldalon található 97.000 forint minimálbért, kiveszi a 

költségvetési koncepcióból. 

 

 Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

              Gyimesi Krisztina gazdasági vezető 

              Strifler Györgyné GYKESZGYI gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Akkor most fogadjuk el a minimálbér nélkül. Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, 

kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés mellékleteként a Gyula és Környéke 

Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési koncepcióját, kézfelnyújtással szavazza 

meg. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

142/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen 

előterjesztés mellékletét képező, Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadja.  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

              Gyimesi Krisztina gazdasági vezető 

              Strifler Györgyné GYKESZGYI gazdasági vezető 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásának megtárgyalása   

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Január 1-napjától jogszabályi változások lépnek hatályba. Illetve a pénzügyi finanszírozási 

rendszer is megváltozik. Javaslatot kell, tegyünk a tagönkormányzatok számára arra vonatkozóan, 

hogy hogyan ne működtessük vagy működtessük- e tovább a Kistérségi Társulást. „A és B 

alternatíva” került kidolgozásra. A pénzügyi és Ellenőrző Bizottság azonban egy „C alternatívát” 

egyhangúan megjelölt. Kérem, mondja el elnök asszony javaslatukat. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  

A napirendben kibontásra kerültek milyen lehetőségek vannak a törvényi változásokat követően. 

Az előterjesztésben két alternatíva került elénk, az egyik alternatíva, hogy minden formájában 

szűnjön meg a Társulás a jövőben. Az „A alternatíva” a  megmaradást a munkaszervezettel történő 

megmaradást tartalmazza. A „C alternatívaként” mi azt vázoltuk föl a törvény általi szabályozást 

figyelembe véve, Gyula gesztorságával, Gyula gesztorságával karöltve. Gyula Város 

Polgármesteri Hivatalban legyenek a Társulás Tanács feladatainak az ellátása. Gyula Város 

Jegyzője vizsgálja meg, hogy milyen szakmai létszám szükséges ehhez. Ennek költségvetését 

bontsa ki és ezt követően fogunk róla szavazni. Valószínűleg a „C alternatívát” fogja a Tanács 

előnyben részesíteni. A legfőbb indok az volt, hogy mivel januártól át kell alakítani az egész 

rendszert és ne kétszer kelljen ezzel a dologgal foglalkozni. Januártól úgy működjön a rendszer, 

ahogy egyébként júliustól már működnie kell. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jogállásával kapcsolatos „C alternatívát” kézfelnyújtással 

szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

143/2012.(XI.27.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy  Gyula Város 

Jegyzője vizsgálja meg, hogy milyen szakmai létszám szükséges a 2013. január 1-től a Társulási 

Tanács feladatainak ellátásához. Ennek költségvetését bontsa ki és ezt követően fog a Tanács 

döntést hozni. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

             Klemmné Kalcsó Lilla – irodavezető 

             Becsyné dr. Szabó Márta – Gyula Város címzetes főjegyzője 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Az „A, B alternatíváról” nem kell szavaznunk véleményem szerint, mert azok úgy se kapják meg a 

többséget. A mai fő napirendi pontokat megtárgyaltuk a döntéseket meghoztuk. A bejelentések 

következnek. 

 

Bejelentések: 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Valamit tennünk kellene a külterületi útjaink állapotának javításának érdekében. Olyan borzasztó 

Kétegyháza és Gyula között is az út. Én többször jeleztem a Közútkezelő Kht. felé is, de nem 

történik soha semmi. Én azt gondolom, hogy nem új keletű a probléma és tegyünk meg mindent 

kistérségi szinten is, hogy a kistérségi utak javuljanak. Én nem csak a mienket mondom, hanem 

Elek-Kétegyháza- Lőkösháza fele is. A településekről kivezető utak, amik a kistérséget elhagyja 

az is kívánnivalót hagy maga után. Én már írtam sokszor levelet, írjunk egyet közösen, ha 

egyetértetek vele. Hátha lesz pályázat a közútnál és be tudnák tenni a mi településeink útjait is. El 

vagyunk zárva ilyen értelemben a lehetőségektől. Vállalkozás és egyéb gazdaságfejlesztés 

tekintetében. Ha ezt nem is nézzük csak azt, hogy a lakosság közérzetét mennyire befolyásolja, a 

gépjárművek tönkremennek. Ha nincs ellene kifogásotok, hozzunk egy ilyen határozatot, hogy 

közösen is próbáljunk együtt fellépni ennek érdekében. 

 

 

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester) 

Semmi akadályát nem látom. Arra az időre, ahogy mondta polgármester asszony, amikor lesz 

forrás. Mert az a probléma most, hogy nincs forrás, tehát most az Elek-Gyula közötti utat 

csinálják, de rossz az út Kétegyháza, Doboz felé. Nagyon meg kellene csinálni. Dobozi útra be is 

adta a Közútkezelő Kht. a pályázatot, csak tartalék listára került, mert éppen nincs rá kerete, azért 

nem fordítanak rá pénzt. A pénztelenség okozza a gondot. Fogjunk össze igen együtt és jelezzük, 

hogy az úthálózat katasztrofális. Köszönöm a mai munkát és figyelmet mindenkinek. 
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Gyula, 2012. november 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------             ----------------------------------------- 

    Dr. Görgényi Ernő elnök                                      Kalcsó Istvánné jkv hitelesítő 

 

      

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

                     Klemmné Kalcsó Lilla 

   jkv vezető 


