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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Petőfi tér 2.) Tárgyaló termében 2012. október 18-án 08.30 órakor kezdődő 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli zárt ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza 

polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke, Pluhár László – Társulási Tanács tag, Elek polgármester, Galbács 

Mihály – Gyula alpolgármester (meghatalmazás alapján)  

 

Meghívottként megjelentek: 

Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi irodavezető, dr. Medgyaszai László – Kétegyháza PMH jegyző     

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli zárt Társulási Tanácsülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 

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

Galbács Mihály, Gyula Város alpolgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek, 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: 

 

128/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Galbács Mihály Gyula 

Város alpolgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

  Galbács Mihály alpolgármester 

Határidő: 2012. október 18. 

   

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Egy picit, mintha felpörögni látszódnának az események és meg kell, hozzunk néhány fontos döntést. 

Ismertetném a mai napirendi pontot: 

 

I. Fő napirend: 

 

1./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda személyi állományát érintő 2012. 

december 31-ét követő kérdések megtárgyalása 

 

II. Bejelentések:  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai napirendhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja a 

mai napirendi pontot, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

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

napirendi pontot: 

 

I. Fő napirend: 

 

1./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda személyi állományát érintő 2012. 

december 31-ét követő kérdések megtárgyalása 

 

II. Bejelentések:  

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

Határidő: 2012. október 18. 

 

 

I. Fő napirend: 

 

1./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda személyi állományát érintő 

2012. december 31-ét követő kérdések megtárgyalása 

 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Sajnos olyan napirendet kell tárgyaljunk, amit az elmúlt ülésen már érintőlegesen tárgyaltunk, hogy mi lesz 

a kistérségek jövője és nem tudtunk sok mindent kellő bizonyossággal. Viszont az azóta szerzett 

információk és az itt leírtak alapján azt láthatjuk, hogy a feladatellátás júniusig talán mehet tovább, mert a 

jogszabály lehetőséget ad rá közös feladatellátással. Viszont a munkaszervezetről és az itt dolgozók 

helyzetéről tárgyalnunk kell és döntenünk kell. Azt látjuk, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat január 1-el 

átkerül, a Kormányhivatal által felállított rendszerben fog működni, viszont marad a szociális ellátás és a 

közös orvosi ügyeleti ellátás, amiről a későbbiekben tárgyalnunk kell településeknek és 

önkormányzatoknak, hogy ezzel kapcsolatban hosszú távon milyen elképzeléseink vannak. Akkor fogjuk 

tudni ezt ténylegesen eldönteni, ha látjuk a 2013 évi költségvetést, amely meghatározza a fedezetét ennek a 

feladatellátásnak. Ezért most az tűnik a legcélszerűbbnek, ha az itt dolgozó kollegák körében 

létszámcsökkentést hajtunk végre, mert a feladatellátás mindenképpen csökkenni fog, és mint iroda 

önállóan is csak akkor maradhatna fent, ha ezt majd az önkormányzatok finanszírozzák. Az irodavezető, 

ahhoz, hogy a jövője is biztosítva lehessen, írásban kérte a munkaviszonya megszüntetését 2012. október 

18-i nappal. De mivel az iroda megszüntetésével kapcsolatosan még merülnek fel feladatok, így azt a 

továbbiakban, már megbízásos jogviszonyban vinné tovább december végéig, vagy amíg szükséges. 

Lezárnánk, amit le kell zárni, és ezt követően addig meg tudjuk hozni a végleges döntést az itt maradt 

kolleganőre vonatkozóan, hogy mennyi az-az idő, amíg itt maradhat, itt maradhat-e vagy beolvad esetleg a 

gesztor önkormányzat rendszerébe. Munkaszervezetet nem tudunk fent tartani, mert nekünk kellene a 

fenntartását a saját költségvetésünkből biztosítani. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 

Annyival egészíteném ki, hogy nem látjuk a decemberi bérnek a finanszírozását. Ezt csak akkor fogjuk 

látni, ha megjelenik a költségvetés.  

 

Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        

Csak egy főre van lehetőség, hogy bekerüljön a Kormányhivatalba? 
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Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 

Van két közgazdászunk. Seresné Bodó Tündének van a Békéscsabai főiskolán szerzett közgazdasági 

végzettsége, most jár mérlegképes könyvelőire. Gyimesi Krisztina mérlegképes könyvelő és közgazdász. 

Fazekas Ilonának abszolutóriuma van szociális munkából, a nyelvvizsga még hiányzik, ami március körül 

lesz meg. 

 

Ezt követően tájékoztatja a Tanácsot, hogy lehetősége nyílt köztisztviselői jogviszonyt létesíteni Kétegyháza 

Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, szociális és gyámügyi ügyintézői munkakörben. 

Az idő rövidségére és az ellátandó feladat fontosságára, sürgősségére kéri, járuljon hozzá a Tanács 

jelenlegi munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A megszűnés dátuma 2012. 

október 18. napja. 

Ezzel együtt felajánlja segítségét az Iroda feladatainak ellátásához, átmeneti időre, amennyiben a jelenlévő 

jegyző – új munkáltatója – ebbe beleegyezik. Szükség esetén fizetés nélküli szabadságot kér. 

 

dr. Medgyaszai László (Kétegyháza PMH jegyző) 

Elviekben lehetőség van arra, hogy fizetés nélküli szabadságot engedélyezzen a munkavállalók részére, 

amennyiben ez indokolt vagy családi okok alátámasztják. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk.  Aki elfogadja, Klemmné Kalcsó Lilla 

munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2012. október 18-i nappal és úgy dönt, 

hogy az irodában elvégzendő feladatok ellátásával megbízza 2012. október 19 napjától. 2013. január 1-ét 

követően, még ha a lezáráshoz pár hónap szükséges továbbra is megbízási jogviszony keretében 

foglalkoztatjuk, továbbá az eddig elvégzett munkája elismeréséül egy havi bérnek megfelelő jutalomban 

részesíti, továbbá felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással 

szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

 

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

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

 

130/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

    

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

Kalcsó Lilla munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2012. október 18-i nappal és 

úgy dönt, hogy az irodában elvégzendő feladatok ellátásával megbízza 2012. október 19 napjától. 2013. 

január 1-ét követően, még ha a lezáráshoz pár hónap szükséges továbbra is megbízási jogviszony keretében 

foglalkoztatjuk, továbbá az eddig elvégzett munkája elismeréséül egy havi bérnek megfelelő jutalomban 

részesíti, továbbá felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: azonnal 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Kéri, a volt irodavezetőt, nyilatkozzon arról, elvállalná-e az Iroda irodavezetői feladatainak ellátását, 

átmeneti időre, köztisztviselői munkaköre mellett. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 

Az esetleges felkérést elfogadja, szükség esetén fizetés nélküli szabadság kérelmezése mellett. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Ha nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy felkéri Klemmné Kalcsó Lillát a 

Kistérségi Iroda irodavezetői feladatainak átmeneti időre történő ellátására. A Tanács felkéri az elnököt a 

munkaszerződés aláírására azzal, hogy a díjazás összege egyezzen meg a korábbi irodavezető díjazásának 

összegével, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen 

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

 

131/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

    

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

Kalcsó Lillát a kistérségi Iroda irodavezetői feladatainak átmeneti időre történő ellátására. A Tanács felkéri 

az elnököt a munkaszerződés aláírására azzal, hogy a díjazás összege egyezzen meg a korábbi irodavezető 

díjazásának összegével. 

 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Határidő: azonnal 

 

dr. Medgyaszai László (Kétegyháza PMH jegyző) 

A megbízási szerződésben nem csak arról kell rendelkezni, hogy viszi az iroda feladatait, hanem előkészíti 

az iroda, mint szervezet megszüntetésével kapcsolatos dolgokat.  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Két kollega esetében sajnos meg kell, hozzuk azt a döntést, hogy fel tudjunk nekik mondani, tehát a 

létszámcsökkentésre vonatkozó döntést kell, meghozzuk, hogy a szükséges jogi útnak megfelelően az 

ellátásokat ki lehessen fizetni számunkra, törvényes keretek között és határidőben. A harmadik kolleganő 

jelenleg gyed-en van és januárban jönne vissza. Elnök úrral tegnap telefonon egyeztettem és november 01. 

lenne a javaslatunk, ez a hónap menne végig. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 

Annyi kérésem lenne, hogy a kollegákkal kapcsolatban várjuk már meg, hogy finanszírozzák-e esetleg még 

a decemberi bért, mert ha igen, akkor javasolnám, hogy december 31-el, tehát felmentjük őket, 

természetesen és mindenféle jogi procedúrát végig csinálunk, csak januárban ők kapjanak már innen még 

pénzt, ha persze a törvény erre lehetőséget ad. Ha november 1-el mondanak fel nekik, akkor hamarabb telik 

le a felmentési idő, és ha még a decembert finanszíroznák, akkor január elején még kapnának pénzt.  

 

Galbács Mihály (Gyula alpolgármester) 

Ha most november 1-el a felmondás megtörténik, akkor van felmentési idő. A felmentési idő felével a 

munkáltató rendelkezik. 

 

dr. Medgyaszai László (Kétegyháza PMH jegyző) 

Ha két hónap felmentési jár, akkor is novemberben fel kell mondani, és ha úgy jön ki, akkor is fizetni kell 

januárban, ha finanszíroznak, ha nem. Ha kitolod még egy hónappal, akkor még februárban is fizetni kell. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 

Ha nem finanszíroznak, akkor azt is meg kell beszélni. 

 

dr. Medgyaszai László (Kétegyháza PMH jegyző) 

Az mindegy. Azt ki kell fizetni.  

 

Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        

Ez nem befolyásolja. Ha az iroda, működésre nem adnak finanszírozást jövőre, az áthúzódókat akkor is 

rendezni kell.    

 

Galbács Mihály (Gyula alpolgármester) 

Ha közös megegyezés, akkor az is belefér, hogy végkielégítést, felmentést mindent november 1-el az 

egészet ki kell fizetni, az ez évi költségvetésből. 
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Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Akkor azt még meg tudjuk esetleg célozni, hogy megmarad a munkaszervezet egy vagy két fővel júniusig 

kifut, és esetleg vissza lehetne igényelni. Ezért kell a létszámcsökkentési döntést most meghozni, hogy 

vissza tudják igényelni, a felét vissza lehet kapni a pályázatban a végkielégítésnek. Ha nincs kérdés, 

észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja 2012. október 31. napjával, Bogár Módes 

Nikoletta, Dr. Seresné Bodó Mária Tünde és Fazekas Ilona munkaviszonyának megszüntetését és 

felhatalmazza a megbízott irodavezetőt az ezzel kapcsolatos jogi lépések megtételére, kézfelnyújtással 

szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

 

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

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

132/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

    

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, elfogadja 2012. október 31. 

napjával, Bogár Módes Nikoletta, Dr. Seresné Bodó Mária Tünde és Fazekas Ilona munkaviszonyának 

megszüntetését, valamint felhatalmazza a megbízott irodavezetőt az ezzel kapcsolatos jogi lépések 

megtételére. 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

              Dr. Görgényi Ernő elnök 

              Klemmné Kalcsó Lilla megbízott vezető 

Határidő: értelem szerint 

 

II. Bejelentések:  

 

Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        

A meglévő finanszírozásokból most azt látjuk, hogy az Idősek bentlakásos otthona nem kap kiegészítő 

támogatást. A legutóbbi Képviselő-testületi ülés utasította a jegyzőt, hogy kérjen január 1-től működési 

engedélyt. Azt szeretném bejelenteni, hogy amennyiben a működési engedélyt megkapjuk, akkor azt a 

feladatellátást nem kívánjuk a közös feladatellátáson belül ellátni, mert nincs értelme, ha nincs kiegészítő 

támogatás. Egy más típusú a személyi összetétele az Idősek bentlakásos otthonának, amit megnéztünk és 

név szerint megjelöltük, hogy ha a finanszírozás oly módon alakul, hogy megjelöli az ellátotti létszámhoz a 

nővért, főnővért és a mentálost név szerint kihozza és gyakorlatilag két fő létszámcsökkentést alakít ki a 

jogszabály, most pluszos. Egyben azt is szeretném kérni és korábban igazgató asszonnyal beszéltük, hogy 

két fő létszámcsökkentést kérünk a fenntartótól. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Ha nincs kérdés észrevétel szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Eleki Szociális Otthon telephelyén 2 fő létszámcsökkentést rendel el. Ezáltal az 

intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek számát 352,5 státuszról 350,5 státuszra csökkenti. 

A Társulási Tanács felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket 

haladéktalanul tegye meg, a megbízott irodavezetőt, hogy az álláshelyek számát a költségvetési rendeletben 

vezesse át, 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: 

 

133/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki Szociális Otthon telephelyén 2 fő 

létszámcsökkentést rendel el. Ezáltal az intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek számát 

352,5 státuszról 350,5 státuszra csökkenti. A Társulási Tanács felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a 
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szükséges munkáltatói intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, a megbízott irodavezetőt, hogy az 

álláshelyek számát a költségvetési rendeletben vezesse át. 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

              Dr. Görgényi Ernő elnök 

              Pluhár László polgármester 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 

              Klemmné Kalcsó Lilla megbízott irodavezető 

Határidő: értelem szerint 

  

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Ha nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy Elek Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 134/2012.(X.11.) sz. határozatában foglalt döntését, mely szerint Elek Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulás fenntartásában működő Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményből az Elek, Gyulai út 15-17. sz. alatti tagintézményben ellátott idősek 

otthona szakosított ellátást kiemeli, azt 2013. január 1. napjától saját fenntartásában működő 

intézmény keretében kívánja ellátni, 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: 

 

134/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, jóváhagyja, Elek 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete 134/2012.(X.11.) sz. határozatában foglalt döntését, 

mely szerint Elek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulás fenntartásában működő 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményből az Elek, Gyulai út 15-17. sz. alatti 

tagintézményben ellátott idősek otthona szakosított ellátást kiemeli, azt 2013. január 1. napjától 

saját fenntartásában működő intézmény keretében kívánja ellátni. 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

              Dr. Görgényi Ernő elnök 

              Pluhár László polgármester 

              Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 

              Klemmné Kalcsó Lilla megbízott irodavezető 

Határidő: értelem szerint 

 

dr. Medgyaszai László (Kétegyháza PMH jegyző) 

Döntenetek kell arról is, hogy mi legyen a vagyonnal. Szétosztják az önkormányzatok, nem tudom 

milyen elvek alapján vagy egy részét szétosztják, más részét értékesítik és az abból befolyó 

bevétellel meg rendelkeznek.  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Igen. A leltárt elő kellene készíteni és a következő alkalommal tudunk erről beszélni, mert hátha 

látunk addig még a jogszabályból valamit. Ha marad egy fővel és tovább kell vinni júniusig, mert 

marad a feladat, akkor megint más döntést kell hoznunk, mintha év végéig mindent le kellene 

zárnunk. Készítsétek elő a leltárt, ami olyan selejtezzétek le, és ami tényleges érték hozzátok a 

Társulás elé.  
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dr. Medgyaszai László (Kétegyháza PMH jegyző) 

Ha az eszközök egy részét értékesíti a Társulási Tanács, akkor az, fedezetet képezhet bármilyen 

plusz bérre. 

 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 

Azt legyenek szívesek figyelembe venni, hogy ennek az épületnek a felújítása majdnem egy millió 

forintunkba került, mert nem volt riasztó rendszer és egyebek. Ennek az ingatlannak növeltük az 

értékét, mert semmi nem volt benne.  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

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

következő Társulási Tanácsülésre az iroda készítsen előterjesztést a nyilvántartásba vett 

eszközökről, 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: 

 

135/2012.(X.18.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás úgy dönt, hogy a következő Társulási 

Tanácsülésre az iroda készítsen előterjesztést a nyilvántartásba vett eszközökről. 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

              Dr. Görgényi Ernő elnök 

              Klemmné Kalcsó Lilla megbízott irodavezető  

Határidő: értelem szerint 

  

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 

A Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatban elnök úr aláírásával az iskolavezetőknek egy levél 

kerül kiküldésre. Elekre ez nem vonatkozik, hiszen minden eszköz ott van az intézménynél. Ami 

eszközök a településeken kint vannak, azokat be kell szolgáltatni, azért hogy egy utolsó leltárt 

lehessen készíteni, illetve azért mivel van olyan probléma, hogy nem minden pedagógus jár ki 

minden településre és nincs, annyi eszköz amennyire szükség lenne. Ha itt megtörténik az eszköz 

átadás, ha meg nem történik meg, mert a jogszabály nem úgy írja elő, akkor pedig döntenek önök 

erről, hogy hová kerülnek.  

 

Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        

Én nem szeretném, ha a nyakamon maradna a Pedagógiai Szakszolgálat, mert azzal van egy rakás 

költség, az iroda fele sincs érvényesítve. Ha az ott marad, a jogszabály azt mondja, hogy az iskola 

dologi kiadásait kell az önkormányzatnak finanszírozni és ez nekünk egy jelentős többlet költséget 

jelentene. Két tanterem világítása, fűtése, karbantartása, egyebek a bérleti díjban nem jelentkezik 

ezt Elek pluszban berakta. Most nem tudni, hogy mi lesz, hogy egyáltalán akarja-e megtartani az 

Eleki Város, hogy Elek, Kétegyháza, Lőkösháza el legyen látva, ilyen tekintetben. Viszont az nem 
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jó, hogy nekünk a saját iskolánkat kell fenntartani, plusz még két termet és egy irodát, nem tartom 

korrektnek. Még ott van a központi orvosi ügyelet és még nem látjuk, hogy mi lesz a vége, ami 

úgy lett összerakva, hogy két telephellyel, egyik Gyula, másik Elek és nem tudtunk továbblépni, 

minden megy a maga útján. Az orvosok nem fizetnek, az önkormányzathoz érkeznek be a 

számlák, amit fizetünk.     

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 

Én értem, és jogos felvetések, ezt is tárgyalhatjuk a következő alkalommal. Ha nincs több 

bejelenteni való, kérdés, észrevétel, a mai rendkívüli Társulási Tanácsülésünket bezárom. 

Köszönöm mindenkinek a figyelmet és a mai munkát. 

 
   

 

 

 

Gyula, 2012. október 18. 

 

 

 

 

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

    Kalcsó Istvánné alelnök                              Galbács Mihály jkv hitelesítő 

 

      

 

 

 

 

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

                     Fazekas Ilona jkv vezető 


