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PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2013. február 14-én 9.30 órakor 

kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Szavazati joggal rendelkező tagok: 

Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnöke, Lőkösháza polgármester, Pluhár László – P.B. tag, 

Elek polgármester, Szakmándi Lászlóné –P.B. külsős tag, 

 

Meghívottként megjelentek: 

Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnöke, Gyula polgármestere, Kalcsó Istvánné – Társulás 

alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKSZGYI igazgató, Strifler 

Györgyné GYKSZGYI gazdaságvezető, Klemmné Kalcsó Lilla –Kistérségi Társulás, Becsyné 

dr. Szabó Márta – Gyula Város Címzetes Főjegyzője, Szelezsánné Poptyilikán Anikó- 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – Igazgató, Zsarnóczay Istvánné – GYAKI 

gyógytestnevelés koordinátor, Dóczi Józsefné- GYAKI Nevelési Tanácsadó és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat tagintézmény vezető, Nagy Imréné – Gyula Város Polgármesteri 

Hivatal - Kistérségi Társulás -  pénzügyi ügyintéző, Lipták Judit – Gyula Város Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Osztályvezető, Sós Judit - Gyula Város Polgármesteri Hivatal Családvédelmi 

és Egészségügyi Osztályvezető. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket, a kedves megjelenteket. 

Megállapítom, hogy 3 fő szavazati joggal rendelkező tag jelenlétével a Bizottság 

határozatképes. A főnapirendi pontjaink közül, címzetes főjegyző asszony jelezte, hogy a 

négyest javasolja, hogy vegyük le, mivel az anyag még kiegészítésre szorul. Ezért  „A Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás által 2012. december 31 napjával jogutód nélkül 

megszüntetett Kistérségi Iroda eszközeinek megosztása”  című előterjesztést vegyük le a 

napirendek közül. Kérem, szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy „ A Gyula és Környéke 

Többcélú Kistérségi Társulás által 2012. december 31 napjával jogutód nélkül megszüntetett 

Kistérségi Iroda eszközeinek megosztása” című előterjesztést a mai napirendi pontok közül 

leveszi, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy „ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás által 2012. december 31 napjával jogutód nélkül megszüntetett Kistérségi Iroda 

eszközeinek megosztása” című napirendet, levegye a mai napirendi pontok közül. 
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Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

A módosítás után a mai napirendi pontokat ismertetem. 

 
I. Beszámoló: 

1. Beszámoló a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2012. évben végzett tevékenységéről 
Előadó: Dóczi Józsefné 

 

2. Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálati Intézménye 2012. évben végzett tevékenységéről  

            Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó 

 

 

II. Fő napirendek: 

 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása 

      Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3. Használati szerződés kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

4. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

nevű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés módosíása 

     Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

III.       Egyéb: 

  

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

2/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága elfogadta 

a mai napirendi pontokat: 

 
I. Beszámoló: 

1. Beszámoló a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2012. évben végzett tevékenységéről 
  Előadó: Dóczi Józsefné 
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2. Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálati Intézménye 2012. évben végzett tevékenységéről  

            Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó 

 

 

II. Fő napirendek: 

 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása 

      Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  

Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

3. Használati szerződés kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

4. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 

nevű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés módosíása 

     Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnök 

 

III.       Egyéb: 

 

 

Felelős: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

I. Beszámoló: 

 

 

1./  Beszámoló a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2012. évben végzett tevékenységéről 

 

 

            Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Az első napirendi pontot minden évben megtárgyaljuk, hiszen a GYAKI Nevelési Tanácsadó és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézménye a kistérségi normatívából látja el ezeket a 

feladatokat. Kérem a megjelent tagintézmény vezetőt, hogy ha van kiegészíteni valója az írásos 

beszámolóhoz, akkor tegye meg. 

Dóczi Józsefné (GYAKI Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézmény vezető) 

Köszönöm szépen. A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményében a Kistérségi normatívából a következő 

feladatellátások történnek. A nevelési tanácsadás, itt minimum a hat alkalommal történő 

megjelenés, a logopédiai ellátás a heti egy alkalommal való megjelenés illetve a pályaválasztási 

tanácsadás, amelynél az évi egy alkalmas megjelenés számít. Természetesen a 

szakvéleménnyel rendelkező gyermekek, tanulók esetében. Mi a feladatunkat a 93-as évi 

Közoktatási törvény, a 4/2010 OKM rendelet illetve tavaly szeptember óta a 2011. évi 

Köznevelési törvény értelmében végezzük. Ellátjuk azokat a gyerekeket, akik a működési 

körzetünkben tehát Gyulán laknak, illetve akik működési körzetünkben járnak iskolába, 

óvodába. A Nevelési Tanácsadás igénybe vehető önkéntes alapon, szülői kérésre illetve 
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valamely iskolának, óvodának a jelzésére. A foglalkozáson a megjelenéseket munkanaplóban 

illetve hatodik alkalomtól egy egyéni fejlesztései lapon vezetjük. A Nevelési Tanácsadóban 

zajló pszichológiai terápiás munka lehet egyéni pszichológiai megsegítés illetve csoportos 

foglalkozás. A csoportos foglalkozásokon belül 2012-ben voltak a bátorító csoportok, 

beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknek, tanulóknak óvodások részére. Az első, 

második osztályosoknak önerősítő csoportokat szerveztünk. A gyógypedagógiai munkánk 

során a sokrétűségre törekszünk. Óvodások számára végzünk általános képesség fejlesztést, 

diszlexia prevenciós foglalkozásokat, tervezett szenzomotoros tréninget, megkésett 

beszédfejlesztés terápiáját, beszédészlelést, beszédmegértést javító foglalkozásokat, diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkúlia prevenció és reedukáció iskolásoknak illetve az autizmus 

spektrumzavarral küzdő gyermekek terápiáját végezzük. Ezek az ellátások a Nevelési 

Tanácsadó épületében és nevelési-oktatási intézményekben történnek. Ehhez a személyi 

feltételünk: 9 fő gyógypedagógus, 2 fő logopédus és 2 fő pszichológus. 2012. január 1. és 

augusztus 31. között eltelt időszakban 340 gyermek, tanuló terápiája zajlott intézményünkben 

minimum hat alkalommal a nevelési tanácsadás keretében. Ők mindannyian szakvéleménnyel 

rendelkeznek. Közülük 90 fő óvodás, 250 fő általános iskolás, a középiskolás diákok 

megjelenése nem érte el a hat alkalmat. A 2012. szeptember 1. és december 31. között eltelt 

időszakban összesen 86 olyan gyermek, tanuló terápiás ellátása történt intézményünkben 

minimum hat alkalommal, akikre a 2012. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban még 

nem hívhattunk le normatívát. Ők mindannyian szakvéleménnyel rendelkeznek. Közülük 57 fő 

óvodás, 43 fő általános iskolás. A hozzánk járó gyermekek, diákok döntő többsége egész évben 

folyamatosan, heti 1-3 óra rendszerességgel jár intézményünkbe a fejlesztésekre, terápiákra. 

Nagyon kevés azoknak a száma, akik csak évi hat alkalommal jelentek meg a különböző 

terápiákon.  

A Logopédiai ellátás (legalább heti 1 alkalommal szakvélemény alapján) 2012. január 1. és 

augusztus 31. között eltelt időszakban összesen 201 gyermek, tanuló részére nyújtottunk 

logopédiai terápiát. Közülük 46 fő iskolás és 155 gyermek óvodás. Az összes megjelenés 

ebben az időszakban 2805/ 37 tanítási hét = 75 fő / hét.  

A 2012. szeptember 1 - december 31-ig terjedő időben összesen 158 gyermek, tanuló kapott 

logopédiai ellátást. 19 fő iskolás és 139 gyermek óvodás. Az összes megjelenés ebben az 

időszakban 1440 / 37 tanítási hét = 39 fő / hét.  

Osztályonkénti pályaválasztási tanácsadást a pszichológus kollégák a Gyulai Alapfokú 

Közoktatási Intézmény négy általános iskolájának 7. és 8. osztályaiban, az Erkel Ferenc 

Gimnáziumban és a Nicolae Balcescu Román Gimnáziumban végeznek. Egyéni 

pályaorientációs tanácsadást bárki kérhet, aki a működési körzetünkben lakik, illetve jár 

iskolába. 2012. január 01. - augusztus 31-ig összesen 588 tanuló részesült tanácsadásban 

legalább 1 alkalommal. 

2012. szeptember 01. - december 31-ig összesen 144 tanuló részesült tanácsadásban legalább 1 

alkalommal.  

2012-re 360 főre terveztük a nevelési tanácsadást és 426 főre valósult meg, ez plusz 66 főt 

jelent. A logopédiai ellátásban, 105 főre terveztük és 114 főre valósult meg, ez 9 fő/ hét a 

különbözet. A pályaválasztási tanácsadásban 430 főre terveztünk és 588 főre valósult meg ez 

az ellátási forma. Köszönöm szépen. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Kérem, hogy a gyógytestnevelésről is szíveskedjenek tájékoztatni. 

 

Zsarnóczay Istvánné (GYAKI gyógytestnevelés koordinátor) 

Jelenleg négy településen zajlik a gyógytestnevelés feladat ellátása: Gyula, Elek, Kétegyháza, 

Lökösháza. Négy testnevelő - gyógytestnevelő képzettséggel rendelkező pedagógus látja el a 

feladatot főállású közalkalmazotti jogviszony mellett. 
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Liszkai Sándor, ő Kétegyházán az általános iskolás gyermekek gyógytestnevelője valamint 

Gyulán a középiskolásoké. 

Szentlélekiné Moldován Éva a román általános iskolásokat és középiskolásokat látja el,  

Nagyné Nádor Gabriella Eleken és Lőkösházán látja el a feladatot illetve én látom el a 

feladatot a GYAKI és a gyulai általános iskolai korúak számára. A középiskolás csoportok 

száma három volt, az általános iskolás csoportok száma 5 volt. Gyógytestnevelés feladat 

ellátásáról illetve, hogy kik kerülnek gyógytestnevelésre az iskolaorvos dönt, tehát az ő 

hatáskörük az, hogy eldöntse, hogy a tanulók közül ki az akit gyógytestnevelésre utal.  

Én foglalkoztam 2012-ben a Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területére 

kiterjedően a gyógytestnevelés feladat megszervezése, koordinálása, végrehajtásának 

ellenőrzésével. 

A 2012-es évben összesen tervezett létszám: 548 fő, és összesen megvalósult, ellátott létszám: 

541 fő. Eszközvásárlásra is sor került 2012-ben, ahogy azt a beszámolóm szöveges részében 

le is írtam. 

2012. november 14-től uszodai foglalkozások zajlanak azoknak az általános iskoláskorú 

gyermekeknek, akiknek az iskolaorvos gyógyúszást javasol. A Várfürdővel történt 

megegyezés alapján 750 Ft/fő/ alkalom belépő díjat fizet a Kistérségi Társulás. 2012. 

november 14. – december 19-ig időszakban 6 alkalommal, összesen 73 belépés történt a 

foglalkozásokra.  

A célunk az, hogy a gyógyúszást, mint kitűnő terápiás módszert a középiskolás korú 

gyógytestnevelésre utalt tanulók számára is biztosítsuk a jövőben. 

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Egy kérdésem lenne, hogy Kétegyházán igen sokan járnak gyógytestnevelésre, de látom, hogy 

más településeken is. Szeretném megkérdezni, hogy nem lehetne ezt csökkenteni vagy ilyen 

sok problémás gyermek van, mert akkor meg keresnünk kellene az okát, hogy ne így legyen. 

Valamit tudna e nekem javasolni ezzel kapcsolatban. 

 

 Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármestere) 

Ezzel én is egyetértek. Van- e erre valamilyen kontrol?  

 

Zsarnóczay Istvánné (GYAKI gyógytestnevelés koordinátor) 

Az egy másik szakma. Az iskolaorvos saját felelősségére dönt arról. Úgy írja az ő szabályzata, 

hogy szakorvossal konzultálva ő az, aki dönt, hiszen ő van a közoktatási intézményekkel 

szerződéses viszonyban. Tehát az ő felelőssége és szakmai kompetenciája az, hogy döntsön 

arról, hogy milyen kategóriába sorolja a gyermekeket. A kategória azt jelenti, hogy az 

iskolaorvos arról dönt a gyermek diagnózisa és szakorvosi javaslat alapján, hogy milyen 

minősítésű gyógytestnevelésre utalja. Ezen belül van normál testnevelés, van a könnyített 

testnevelés ez az egyes kategória. Hogy miért van, sok gyerek  a kérdésre válaszolnék most. A 

kistérségi törvény előírta azt, hogy a könnyített testnevelés a gyógytestnevelés része. A 

könnyített testnevelés ez azt jelenti, hogy valamilyen betegség valamilyen súlyosabb betegség 

miatt átmenetileg fölmenti a gyermeket, mondjuk egy tüdőgyulladás miatt és három hónapig 

könnyített testnevelésben részesül. A gyógytestnevelő szakma azt javasolja és ez a javaslat a 

2012. december 1-i Országos Konferencián is elhangzott, hogy a könnyített testnevelés az nem 

gyógytestnevelési kategória, de a fent említettet megengedte a kistérségi törvény. A létszám 

valószínűleg itt keresendő. A gyógytestnevelés kettes kategóriába sorolt gyerekek, ebben van 

három kategória a 2/A, B, C. A 2/A azt jelenti, hogy normál testnevelés órára járhat a 

gyermek, de a gyógytestnevelés óra kötelező számára heti 3 alkalommal. Testnevelésből 

jegyet a gyógytestnevelő adja a gyermeknek, egyeztetve a testnevelő tanárával. A 2/B 

kategória, amikor a gyermek nem jár normál testnevelés órára csak gyógytestnevelés órára. 

Ott kap osztályozást is, mert oly mértékű a betegsége vagy az elváltozása, akár mozgásszervi, 
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akár belgyógyászati vagy idegrendszeri betegsége. A 2/C kategória, amely azt jelenti, hogy 

egyéni vagy kiscsoportos tornát ír elő a gyermek számára Pl: autista, epilepszia vagy olyan 

mérvű gerincferdülése van, ahol egyénileg kell tornáztatni, de ugyan akkor eljár a csoportos 

órákra is.  

 

         Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza 

polgármester) 

Van e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése. Amennyiben nincs, akkor a pénzügyi 

bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Társulási Tanácsnak, akként, hogy 

fogadja el a GYAKI 2012. évi beszámolóját, azzal a kiegészítéssel, hogy „és megköszöni az 

Intézmény kollektívájának a 2012. évi áldozatos munkáját”. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

3/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy elfogadja a Gyulai Alapfokú Közoktatási 

Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményének 2012. 

évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és megköszöni az Intézmény kollektívájának a 

2012. évi áldozatos munkáját. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

 

2./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai                

Szakszolgálati Intézménye 2012. évben végzett tevékenységéről 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Kérem Szelezsánné Poptyilikán Anikó Igazgató Asszonyt szíveskedjen minket tájékoztatni. 

Azzal, hogy megkaptuk már írásban a beszámolót, így csak egy összefoglalót kérünk.  

Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – Igazgató) 

A Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat három településen három feladatot lát el. Nevelési 

tanácsadást, logopédiai ellátást, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást. Minden óvodába 

és iskolába kijárunk és így látjuk el a csoportos foglalkozásokat és pszichológia terén az egyéni 

pszichoterápiákat. Nevelési tanácsadás területén a pszichológiai részt egyéni pszichoterápiában 

vagy pedig szociális és készségfejlesztő illetve önismereti csoportban szokták ellátni a kollegák. 

A fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai munkában pedig az óvodai általános készség fejlesztés, 

diszlexia prevenciós foglalkoztatás illetve az iskolai BTM-es tanulóknak az ellátása történik. 

Logopédiában a megkésett beszédfejlődés és a logopédiai terápia az, ami működik. 

Továbbtanulás esetén a 7. és 8. osztályos tanulóknak, főleg osztályfőnöki óra keretében a 

pszichológus kolléga ad egyfajta támogatást. Tanácsadás keretében, tesztek segítségével 

állapítja meg, hogy kinek milyen iskolába célszerű a továbbtanulás és erre ad egy javaslatot.  A 

normatíva elszámolás terén a nevelési tanácsadásban a normatíva leigénylése alapján a 

minimum 6 alkalommal történő ellátás alapján 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. között 301 

gyermeket illetve tanulót láttunk el hat alkalommal. Ők mindannyian szakvéleménnyel 

rendelkeznek. Ebből az óvodások száma 168 fő volt az általános iskolásoké 129 fő és 4 fő 
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középiskolásunk volt. Az iskolaérettségi vizsgálatot, amelyet minden év februárjában végeztünk 

el. 2012. évben 90 gyermek számára végeztük el és ebből a többsége el tudott menni iskolába. A 

logopédiai ellátás minimum heti egy alkalommal szakvélemény alapján történt. 2012. január 1. 

és 2012. augusztus 31. között konkrétan 115 gyermek volt. Közülük 30 fő iskolás és 85 fő 

óvodás volt. Ebből a normatíva igénylés a tanítási hetekkel való leosztottság alapján 51 fő/hétre 

jött ki, tehát 51 főre tudtunk lehívni normatívát a 115 gyermekből. Az első időszakban a 

továbbtanulásban pedig 81 fő volt az, aki minimum egy alkalommal megjelent a pályaválasztási 

tanácsadáson. 2012. szeptember 1. és december 31. között az újonnan beérkezett gyermekek a 

nevelési tanácsadás körében 86 fő volt. Logopédiából plusz 33 főt láttunk el a következő 

félévben, a pályaválasztási tanácsadáson pedig 106 fő volt a megjelent gyermekek aránya. 

Hogy, ha ezt felösszesítjük, és egész évre megnézzük, én azt gondolom, hogy ahhoz képest, 

hogy milyen kis intézmény vagyunk nagyon nagy tételben láttunk el gyermekeket, ugyanis 

nevelési tanácsadás 387 fő volt, logopédiai ellátásra jogosultak száma 84 fő volt, pályaválasztási 

tanácsadásnál 2012. évben 187 főt láttuk el. A szakszolgálat munkatársai a 2012. évben 1 fő 

szakvizsgázott gyógypedagógus, 1 fő klinikai szakpszichológus, 1 fő logopédus, 1 fő pszicho 

pedagógus, 1 fő családsegítő, aki júliusban munkahelyet váltott és helyette egy fő 

gyógypedagógiai asszisztenst tudtunk fölvenni. Illetve mivel plusz egy státuszt a Társulási 

Tanács engedélyezett számunkra 2012. évben, szeptembertől egy fejlesztőpedagógussal be 

tudtuk tölteni a státuszt. Így az első félévben 5 fővel a második félévben 6 fővel látjuk el ezeket 

a feladatokat. Köszönöm szépen a társulásnak a 2012. évre a támogatását és mindenféle segítő 

szándékát.  

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Szeretném megköszönni ezt a mindenre kiterjedő beszámolót és a magas szakmai színvonalat. 

Ezért szeretném javasolni, hogy egészüljön ki a határozati javaslat itt is azzal, hogy „és 

megköszöni az Intézmény kollektívájának a 2012. évi áldozatos munkáját”.  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Kérdésem nincs, de hozzá szeretnék szólni a napirendhez. Köszönöm a beszámolót. Most, is 

mint minden évben és ez az előző beszámolóra is igaz, hogy nagyon szép munka folyik ezen a 

területen. Én a magam részéről azért örülök neki, mert három évvel ezelőtt még arról adhattunk 

számot, hogy nálunk még nem is folyt ilyen jellegű feladat ellátás, ezért örülök, hogy sikerült 

létrehoznunk a kistérségen belül és ilyen magas színvonalra emelni viszonylag rövid időn belül 

ezt a tevékenységet. Most az új helyzetben én csak azt szeretném kérni, hogy maradjon meg ez a 

hozzáállás a Gyulán kívüli településeken is, hogy nehogy véletlenül is olyan helyzet adódjék, 

mint ami korábban is volt, hogy leterheltség és egyebek miatt nálunk ez az ellátás csökkenjen 

vagy az ellátás színvonala csökkenjen. Én kívánok nagyon jó munkát mindannyiótoknak, ebben 

a reményben, hogy ennek a jó és pozitív hatását sokáig élvezhetjük még kint a területen is.  

 

Dóczi Józsefné (GYAKI Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

tagintézmény vezető) 

Valószínűleg ez az ellátás nem fog megszűnni a továbbiakban sem, mert Járásonként egy 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézményt fognak létrehozni Megyeközponti vezetéssel.  A 

kistérségi ez még a jövő nem tudjuk pontosan, hogy telephelyként vagy nem tudjuk, hogy 

hogyan fog működni, de része lesz a szakszolgálati ellátásnak, úgyhogy nem lesznek 

ellátatlanok sehol sem a gyermekek. Köszönöm szépen. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

A pénzügyi bizottság a Társulási Tanácsnak a „Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 2012. évben végzett 

tevékenységéről” szóló előterjesztés” határozati javaslatát elfogadásra javasolja, azzal a 
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kiegészítéssel, hogy „és megköszöni az Intézmény kollektívájának a 2012. évi áldozatos 

munkáját”.  Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú 

Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye, 2012. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót és megköszöni az Intézmény kollektívájának 2012. évi 

áldozatos munkáját. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

 

 

II. Fő napirendek: 

 

 

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása  

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Itt az ülést megelőzően egyeztettünk és néhány helyen módosítanunk kell a határozatunkban. 

Kérem, az előterjesztés előkészítőjét ezt szíveskedjen elmondani. 

 

Lipták Judit (Gyula Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezető) 

Az előterjesztésben szereplő határozatban módosítani szükséges akként, hogy az eredeti 

főösszeg 1.033.433 E Ft-ra, a 4.§-us átvett pénzeszköz során az összeg 10 millió forinttal 

megemelkedik, tehát az átvett pénzeszköz: 84.488 E Ft és az 5. § Dologi kiadások sora 

303.392.- E Ft-ra módosul. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Köszönöm szépen. 

Van e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése. A pénzügyi bizottság a Gyula és 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása című 

előterjesztés határozati javaslatát a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja akként, hogy az 

eredeti főösszeg 1.033.433 E Ft-ra, a 4.§-us átvett pénzeszköz során az összeg 10 millió forinttal 

megemelkedik, tehát az átvett pénzeszköz: 84.488 E Ft és az 5. § dologi kiadások sora 303.392.- 

E Ft-ra módosul. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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5/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 

(4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2013. évi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az alábbi határozatot alkossa: 

E határozat hatálya Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás 

intézményére tejed ki. 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei: 

- Társulás, 

- Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

 

1. § 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2013. évi költségvetés 

eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően 

1.033.433 E Ft-ban állapítja meg. 

2.§ 

A határozat 1-6. melléklete 2013. évre vonatkozóan szemlélteti az Egységes Szociális 

Intézmény valamint Társulási szinten összesített költségvetést. 

3. § 

 A költségvetési év és az azt követő év várható előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza. 

4. § 

A bevételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. 

Intézményi saját működési bevételek    182.846 E Ft 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek               0 E Ft 

Állami támogatások                 623.732 E Ft 

Pályázati úton érkező költségvetési támogatás   142.367 E Ft 

Átvett pénzeszközök                   84.488 E Ft 

 

Ennek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

5. § 

A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra 
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I. Személyi juttatások     539.959 E Ft 

II. Munkaadókat terhelő járulékok   141.935 E Ft 

III. Dologi kiadások     303.392 E Ft 

IV. Felhalmozási kiadás       48.147 E Ft 

V. Működési célra átadott pénzeszköz               0 E Ft 

 

Ennek részletezését a 12. melléklet tartalmazza. 

6. § 

A társulás által fenntartott intézmény létszámát 2013. évre 395,5 főben határozza meg (9. 

melléklet). 

7. § 

Az Egységes Szociális Intézmény és a Társulás bevételek és kiadások ütemtervét a 10-11. sz. 

mellékletek szerint határozza meg. 

8. § 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Gyula 

Város jegyzőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében fektesse 

be. 

Záró rendelkezések 

E határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1.-től kell 

alkalmazni. 

A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács Gyula Város Polgármesteri Hivatalán 

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 154/2012. (XII. 28.) sz. 

határozat hatályát veszti. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 
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2./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról  

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Felkérem Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató asszonyt, hogy egészítse ki az előterjesztést. 

 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató) 

 Az előterjesztésben valami nem valósul meg, azért nem mert a magasabb rendű jogszabályok 

olyan változást nem hoztak be ebben az évben, amelyet kifejezetten alkalmaznunk kellett volna. 

Az átlagos térítési díj növekedés ez átlagosan 5 és 6 %-ék között van. Minden ellátási formánál 

egyeztettünk a település vezetőkkel illetve az intézményegység vezetőkkel. Kérdésként merült 

fel több esetben a házi segítségnyújtás térítési díjának a megállapítása végül is az előző évek 

gyakorlatához hasonlóan nulla forintban lett a javaslatban meghatározva, amelyet több tényező 

is természetesen befolyásolt, hisz a településeken nem csak mi, hanem mások is látnak el ilyen 

feladatot és ezért nem kér térítési díjat. Mindannyian tudjuk, hogy a munkát leginkább azzal 

lehet megbecsülni, ha azért valamit fizetni kell. Én azért a későbbiekben kérem, hogy 

gondolkodjunk el ezen, mert nagyon sok házi segítségnyújtó olyan tevékenységet végez, ami 

néha már megalázó, de nulla forintért ezt megcsináltatják, de ha lenne, térítési díj talán ez 

változna. Többször megpróbáltuk már, hiszen 2007 évéig Gyula városában volt, mind addig, 

amíg mások nem jelentek meg. Most tehát még nulla forinttal készült el az előterjesztés minden 

településen. A jogszabályban úgy szól, hogy az ellátott környezetének a rendbetétele. Nagyon 

sokszor úgy gondolom, hogy nem tartozik bele pl.: a hat szobás lakás teljes körű rendbetétele. 

No de mivel a házi gondozás normatívája ugyan csökkent, de még mindig meghatározó, hiszen 

a legkevesebb dologi kiadást igényel, éppen ezért nagyon sok házi segítségnyújtó dolgozik 

rajtunk kívül.  

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármestere) 

A nem önkormányzati szférában tevékenykedő házi segítségnyújtó szolgáltatókkal van e esély 

egyeztetni, hogy esetleg van e nekik is ilyen problémáik és összehangolni és egy azonos díjat 

bevezetni.  

 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató) 

Ők vezették be a nulla forintos ellátást. Mivel egyházi túlnyomó többsége, még mindig annál a 

normatívánál vannak, mint amit mi tavaly kaptunk. Mi már 188.000 forintot kapunk a kistérségi 

kiegészítő normatívával, ők pedig még mindig 230-240.000 forintot. Mi tudjuk, hogy abból a 

térítési díjból milyen megtakarításaink voltak és mit tudtunk abból finanszírozni. Most sajnos ez 

nem megy. Máshol is probléma ez. A bölcsődei szolgáltatás az állam által 50%-os támogatást 

kap, ezért a szülőnek azt a minimális gondozási díjat akkor is kell fizetnie, amikor nincs bent a 

gyermek, hiszen a gondozónőknek akkor is van, bére akkor is kell dolgozni. Én úgy gondolom, 

hogy ehhez mi is nagyon ragaszkodunk, hiszen a szolgáltatások közül a gyermekjóléti 

alapellátás, itt a bölcsődei szolgáltatás az állam által 50%-os támogatást kap. Tehát minden 

képen szükség van a bevételre. Máshol a változás, ahogy mondtam az inflációnak megfelelő 

illetve azt követi néhány százalék eltéréssel. Én örülök és köszönöm, hogy így sikerült 

összeállítani és némi bevételt is fog hozni a jövőben.  

 

 

 



12 
 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Van e még valakinek ezzel a napirendi ponttal kérdése? Akkor, ha nincs, a pénzügyi bizottság a 

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

határozati javaslatát a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

6/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tekintetében az önköltségekre és a térítési díjakra 

vonatkozó javaslatokat. 

Felkéri Gyula Város Képviselő-testületét, hogy alkosson rendeletet a Gyulai Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye térítési díjairól. 

 

1. Térítési díjra vonatkozó javaslatok 

Gyula 

1.Gyermekjóléti alapellátások 

1.1. Csemeteház és Tipegő-Topogók Bölcsőde 

Ellátás megnevezése Ft/fő/nap 

1.1.1.  Bölcsődei gondozás 150 

1.1.2. Bölcsődei étkezés 410 

1.1.3. Összesen 560 

  

1.2. Egyéb gyermekellátási formák térítési díja 

1.2.1. Házi gyermekfelügyelet  

400 Ft/óra 

1.2.2. Játszócsoport  

200 Ft/ óra 

1.2.2.1. Játszócsoport csoportos rendezvények  
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számára 3000 Ft/óra 

 

1.3. Helyettes szülői térítési díj összege egy gyermekre vetítve 

Feladat megnevezése Hó/ Ft Év/Ft 

1.3.1.Helyettes szülői díj 15.000 180.000 

1.3.2.Nevelési díj 34.200 410.400 

1.3.3.Ellátmány 8.550 102.600 

1.3.4.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 

2.1.1. Demens betegek 3.320 99.600 

2.1.2. Átlagos ápolást igénylők 3.320 99.600 

2.1.3. Átmeneti elhelyezettek 3.210 96.300 

2.2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza 

Ellátási típus 

 

 Napi térítési díj Ft/fő 

 

 Havi térítési díj Ft/fő 

 

 

2.2.1.Demens betegek 3.120 93.600 

2.2.2.Átlagos ápolást igénylők 3.120 93.600 

2.2.3.Átmeneti elhelyezettek 3.040 91.200 

2.2.4.Emelt szintű ellátás 

 

3.120 93.600 

 

2.3. Nyugdíjasok Háza 

Ellátási típus Napi térítési díj Ft/fő  Havi intézményi térítési 
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  díj Ft/fő 

 

 

2.3.1. Demens betegek 3.500 105.000 

2.3.2. Átlagos ápolást igénylők 3.500 105.000 

2.3.3. Emelt szintű ellátás 

 

3.500 105.000 

 

3. Szociális alapszolgáltatások 

 

3.1. Étkeztetés 

  

Intézményi térítési díj 

3.1.1. Étkeztetés 

 

530.-Ft/nap/adag 

3.1.2. Kiszállítás 140.-Ft/nap/család 

3.1.3. Étkezés kiszállítással 670.-Ft/nap 

 

3.2. Házi segítségnyújtás 

 Intézményi térítési díj összege 

Ft/óra 

Házi segítségnyújtás 0.-Ft/óra 

3. 3. Nappali ellátások 

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

számú idősek klubjai/ 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe 

    vevő: 530.-Ft/fő/nap 
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b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 

    0.-Ft/fő/nap 

3.3.1.1. Idős demenciában szenvedők 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe 

    vevő: 530.-Ft/fő/nap 

 

b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 

    0.-Ft/fő/nap 

 

3.3.2. Napfény - és  Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központok 

3.3.2.1.Idősek 

 

 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe 

    vevő: 530.-Ft/fő/nap 

 

b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 

    0.-Ft/fő/nap 

3.3.2.2. Idős demenciában szenvedők. 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe 

    vevő: 530.-Ft/fő/nap 

 

b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 

    0.-Ft/fő/nap 

3.3.2.3.Fogyatékkal élők:- a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe 

    vevő: 530.-Ft/fő/nap 

 

b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 

    0.-Ft/fő/nap 
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3.3.2.4. Pszichiátriai betegek 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe 

    vevő: 530.-Ft/fő/nap 

 

b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 

    0.-Ft/fő/nap 

 

3.5. Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány Napközi 

Otthona 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

igénybe 

    vevő: 530.-Ft/fő/nap 

 

b) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő: 

    0.-Ft/fő/nap 

 

3.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

70.-Ft/nap 

2.100.-Ft/hó 

 

3.5. Támogató szolgálat Személyi segítés: 120.-Ft/óra 

Szállítás: 60.-Ft/km 

 

Az Eleki Intézményegységben fizetendő térítési díjak 

1. Szociális alapszolgáltatások térítési díjai 

1.1. Étkeztetés 

 Intézményi térítés díj Ft/nap 

1.1.1. Étkeztetés 

520 

1.1.2. Kiszállítás 

 

0 
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1.2. Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra  

 

1.3.      Nappali ellátások 

  

Ellátási formák megnevezése 

Intézményi térítési díj összege 

Ft/nap 

 

1.3.Idősek 

 

 

 

Idősek 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

    igénybe vevő: 520 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe vevő: 

     0Ft/fő/nap 

 

1.3.2. Demenciában szenvedők 

 

 

Idős demenciában szenvedő 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

    igénybe vevő: 520 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe vevő: 

      0 Ft/fő/nap 

 

   

 

 

1.3.3. Fogyatékkal élők nappali ellátása 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott étkezést 

    igénybe vevő: 520 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást  igénybe vevő: 

      0Ft/fő/nap 

 

  

2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

70 Ft/nap 

2100 Ft/hó 
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2.6. Támogató szolgálat Személyi segítés: 120 Ft/óra 

Szállítás:  60 Ft/km 

 

 

A Kétegyházi Intézményegységben fizetendő térítési díjak 

1.Gyermekjóléti alapellátás 

1.1. Bölcsőde 

Ellátás megnevezése Ft/fő/nap 

1.1.1.  Bölcsődei gondozás 150 

1.1.2. Bölcsődei étkezés 410 

1.1.3. Összesen 560 

 

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben 

is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A szabályozás 

egyetlen kivételt tesz, a bölcsődék nyári zárva tartásakor, amikor a gondozási díjnak 

csak az időarányos részét kell megfizetni 

2. Szociális alapszolgáltatások 

2.1.Étkeztetés 

2.1.1. Étkeztetés 

 

 500 Ft/fő/nap 

3.1.2. Kiszállítás 50 Ft/család 

3.1.3. Étkezés kiszállítással 550 Ft/nap 

 

2.2. Nappali ellátások 

2. 2.1. Idősek klubja  Széchenyi  u. 25. 

a) Napközbeni tartózkodást és 

ott 

    étkezést igénybe vevő: 

    500  Ft/Fő/nap 



19 
 

 

b) Napközbeni tartózkodást 

    igénybe vevő: 0 Ft/fő/nap 

 

2.2. 2. Idősek  Klubja, Úttörő u. 26. 

 

 

a) Napközbeni tartózkodást és 

ott 

    étkezést igénybe vevő: 

    500 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást 

     igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 

 

 

2.2.3. Fogyatékosok Nappali ellátása, Úttörő u. 26. 

 

a) Napközbeni tartózkodást és 

ott 

    étkezést igénybe vevő: 

    500  Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást 

     igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 

 

2.4. Házi segítségnyújtás 0 Ft 

2.5. Támogató szolgálat Személyi segítés: 120 Ft/óra 

Szállítás:  60 Ft/km 

2.6.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 70 Ft/nap 

2100 Ft/hó 

A Lőkösházi Intézményegységben fizetendő térítési díjak 

1. Szociális alapszolgáltatások 

 

1.1.  Étkeztetés 460 Ft/nap 
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1.1.2.Kiszállítás 0 Ft/nap 

 

 1.2. Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 

1.3.  Nappali ellátások 

 

 

1.3.1.   Idősek  klubja 

  

a) Napközbeni tartózkodást és 

    ott étkezést igénybe vevő:     

    460 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást 

      igénybe vevő: 0 Ft/fő/nap 

 

 

1.3.2. Demenciában szenvedők 

 

a) Napközbeni tartózkodást és  

    ott étkezést igénybe vevő:       

    460 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást 

      igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 

 

 

 

1.3.3. Fogyatékkal élők 

 

 

 

a) Napközbeni tartózkodást és ott 

    étkezést igénybe vevő:     

    460 Ft/Fő/nap 

 

b)  Napközbeni tartózkodást 

      igénybe vevő: 0Ft/fő/nap 

  

 

1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

70 Ft/nap 

2.100 Ft/hó 
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1.5. Támogató szolgálat 

 

Személyi segítés: 120 Ft/óra 

Szállítás:  60 Ft/km 

 

2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések 

a jövedelem függvényében 

 

Gyulán, 2013. április 1-től 

1. Étkeztetés 

 

 

Jövedelem 

mértéke 

A egyén 

15 999 Ft /hó 

és ez alatti 

jövedelemmel 

rendelkezik 

Az egyéni 

jövedelem 

16 000-31 999 

Ft /hó között 

van 

Az egyéni 

jövedelem 

32 000- 47 499 

Ft /hó között 

van 

Az egyéni 

jövedelem 

 47 500 -57 000 

Ft /hó és e 

jövedelem 

fölött 

van 

 

Az egyéni 

jövedelem 

 57 001 Ft /hó és 

e jövedelem 

fölött 

van 

Kedvezmény 

mértéke %-

ban kifejezve 

 

100% 

 

70 %   

 

40% 

 

10% 

 

0% 

 

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

 

 

Jövedelem 

mértéke 

A egyén 

15 999 Ft /hó 

és ez alatti 

jövedelemmel 

rendelkezik 

Az egyéni 

jövedelem 

16 000-31 999 

Ft /hó között 

van 

Az egyéni 

jövedelem 

32 000- 47 499 

Ft /hó között 

van 

Az egyéni 

jövedelem 

 47 500 -57 000 

Ft /hó és e 

jövedelem 

fölött 

van 

Az egyéni 

jövedelem 

 57 001 Ft /hó és 

e jövedelem 

fölött 

van 
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Kedvezmény 

mértéke %-

ban kifejezve 

 

100% 

 

70 %   

 

40% 

 

10% 

 

0% 

 

Eleken, 2013. április 1-től 

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 

jövedelme 

42.751-

71.250.- 

Ft/hó 

Az egyén 

jövedelme 

71.251 -

85.500,-

Ft/hó 

Az egyén 

jövedelme 

85.501.- 

99.750.-

Ft/hó 

Az egyéni 

jövedelem 

99.751.-Ft 

és e fölött 

van 

Kedvezmény 

mértéke %-

ba 

 

100% 

 

96% 

 

48% 

 

25% 

 

12% 

 

4% 

 

0% 

 

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 

jövedelme 

42.751-

71.250.- 

Ft/hó 

Az egyén 

jövedelme 

71.251 – 

85.500,- 

Ft/hó 

Az egyén 

jövedelme 

85.501.- 

99.750.- 

Ft/hó 

Az egyéni 

jövedelem 

99.751.-Ft 

és e fölött 

van 

Kedvezmény 

mértéke %-

ba 

 

100% 

 

96% 

 

48% 

 

25% 

 

12% 

 

4% 

 

0% 

 

Kétegyházán 

2013. április 1-től 

1. Étkeztetés 

Egyéni személyi térítési díj megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres 

havi jövedelmét kell figyelembe venni. (Az 1993. évi III. törvény 116.§ alapján) 
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Lőkösházán 

2013. április 1-től 

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 

jövedelme 

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 

Kedvezmény 

mértéke %-

ban kifejezve 

 

100% 

 

60% 

 

55% 

 

23% 

 

14% 

 

0 % 

 

2. Étkezés nappali ellátás keretében (demens, fogyatékosok) 

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 

jövedelme 

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 

 

Kedvezmény 

mértéke %-

ban kifejezve 

 

100% 

 

60% 

 

55% 

 

23% 

 

14% 

 

0 % 

Támogató szolgáltatás személyi segítése igénybe vételekor 

2013. április 1-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 
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Kedvezmény mértéke 100% 0 % 

 

3. A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díj 

3. 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 4.500 Ft/hónap 

                                                                                      150 Ft/nap 

3.2.  Támogató szolgálat:  

 személyi segítés:                                        470 Ft/óra 

               szállítási díj:                                        100 Ft/km 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

 

 3./ Használati szerződés kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Kérem az előterjesztés előkészítőjét, hogy szíveskedjen egy kicsit bővebben erről tájékoztatni 

minket.  

KlemmnéKalcsó Lilla (Kistérségi Társulás) 

Az a lényeg, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elküldte a sémát, ami az 

önkormányzatokra vonatkozott és abban ingót és ingatlant is tartalmazott. Akkor Elek Város 

Polgármesterének jeleztem és az aljegyző asszonnyal azt beszéltük meg, hogy polgármester úr 

mivel közben egyeztetett a tankerület vezetőjével, hogy a kistérség csak az ingóságokra, hiszen 

a kistérség csak azt adja és az ingatlannal kapcsolatban pedig Elek Város Önkormányzat és a 

KIK egy külön szerződést köt.  

 

Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester) 

Javasolom, hogy az 5-ös pontot módosítsuk arra, hogy a KIK a jelen szerződéssel a használatba 

adott vagyont, rendeltetésellenesen nem használhatja. A használatba adott vagyont a jelenlegi 

állapotnak megfelelően a telephelyeken köteles használni. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Aki azzal egyetért, hogy az előterjesztésben szereplő használati szerződés 5-ös pontját akként 

módosítsuk, hogy a KIK a jelen szerződéssel a használatba adott vagyont, rendeltetésellenesen 

nem használhatja. A használatba adott vagyont a jelenlegi állapotnak megfelelően a 

telephelyeken köteles használni, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a használati szerződés 5-ös pontját akként 
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módosítsa, hogy a KIK a jelen szerződéssel a használatba adott vagyont, rendeltetésellenesen 

nem használhatja. A használatba adott vagyont a jelenlegi állapotnak megfelelően a 

telephelyeken köteles használni. 

 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Kérem Önöket, hogy most szavazzunk a határozati javaslatról. Aki azzal egyetért, hogy a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ának, valamint a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. és 13. §-ának előírásai és a mellékelt használati 

szerződés alapján, az abban foglalt ingó vagyontárgyak használati jogát térítésmentesen átadja a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. Elek Város Önkormányzat az ingatlan használati 

jogát külön megállapodásban rögzíti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A Társulási 

Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

képviseletében eljáró Gyulai Tankerület igazgatójával a törvényekben előírt, a határozat 

mellékletét képező Használati Szerződést aláírja. Kérem kézfelnyújtással szavazzon. 

Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74. §-ának, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. 

és 13. §-ának előírásai és a mellékelt használati szerződés alapján, az abban foglalt ingó 

vagyontárgyak használati jogát térítésmentesen átadja a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központnak. Elek Város Önkormányzat az ingatlan használati jogát külön megállapodásban 

rögzíti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A Társulási Tanács felhatalmazza az 

elnököt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviseletében eljáró Gyulai 

Tankerület igazgatójával a törvényekben előírt, a határozat mellékletét képező Használati 

Szerződést aláírja. 

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

 

4 ./ „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztése” nevű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés módosítása 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Kérem, szíveskedjenek erről tájékoztatást adni, hiszen ez két ülés közötti feladat volt. 

 

 

 

 



26 
 

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester) 

Elnök Úr nem ért rá, ezért engem kerestek meg a kollégák és az eleki polgármester úr. 

Körbejártam egy picit és utána aláírtam a módosítást, de csak úgy lép hatályba, ha ezt a 

Társulási Tanács utólag helybenhagyja.  

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Aki elfogadja, a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 

fejlesztése” nevű pályázat kivitelezési munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

szóló határozati javaslatot kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző 

Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2013.(II.14.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy egyetért és elfogadja a 2013. január 31-én 

aláírt DÉLCOM Kft.-vel történő vállalkozói szerződés módosítását, akként, hogy a szerződés 

teljes körű teljesítésének határidejét 2013. május 30 napjára határozza meg.  

Felelős:Szűcsné Gergely Györgyi P.B. elnök 

Határidő: 2013. február 14. 

 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza polgármester) 

Van e még bejelenteni való? Amennyiben nincs a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülését 

bezárom. Köszönöm a mai munkát. 

 

Gyula, 2013. február 14. 

 

 

 

 

 

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

           Szűcsné Gergely Györgyi                                                  KlemmnéKalcsó Lilla  

                          P.B tag                      jkv. vezető 
 


