JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2013. július 23-án 9.00
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 –P.B. tag, Elek polgármester.
Meghívottként megjelentek:
Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKSZGYI igazgató, Klemmné Kalcsó Lilla – Társulás,
igazgatási ügyintéző, Nagy Imréné – Gyula Város Polgármesteri Hivatal – Társulás, pénzügyi
ügyintéző.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, köszöntöm a Társulási Tanács tagjait a mai
ülésen. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javaslom Kalcsó Istvánnét – Kétegyháza polgármesterét. Aki elfogadja, jegyzőkönyv
hitelesítőnek, Kalcsó Istvánnét – Kétegyháza polgármesterét, 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:
53/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, Kalcsó
Istvánnét – Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő - elnök
Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármester
Határidő: 2013. július 23.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Javaslom, hogy a főnapirendi pontjaink közé még kettőt vegyünk fel. Az egyik a „Pénzeszköz
átadása Lőkösháza részére” című előterjesztés a másik a „Tanyafejlesztésre irányuló pályázat
benyújtása”. Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai napirendekhez? Amennyiben nincs,
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a két előterjesztést vegyük fel a mai napirendi pontok közé,
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:
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54/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a mai
napirendi pontok közé felveszi a „Pénzeszköz átadása Lőkösháza részére” és a
Tanyafejlesztésre irányuló pályázat benyújtása” című előterjesztéseket.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő - elnök
Határidő: 2013. július 23.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat.
I.

Fő napirend:

1./ A társulási tanács tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további 2013.
évi pénzbeli hozzájárulása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
2./ Döntés a gyermekjóléti szolgálat és szociális alapfeladatok ellátásának finanszírozásáról a
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Gyula Városi Önkormányzata között
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti
létszámának csökkentése
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
4./Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
5./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szakmai programjainak
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
9./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
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10./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési
engedélyeinek módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
11./ Pénzeszköz átadása Lőkösháza részére
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
12./ Tanyafejlesztésre irányuló pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
II.

Bejelentések:

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:
55/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja a mai napirendi pontokat:
I.

Fő napirend:

1./ A társulási tanács tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további 2013.
évi pénzbeli hozzájárulása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
2./ Döntés a gyermekjóléti szolgálat és szociális alapfeladatok ellátásának finanszírozásáról a
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Gyula Városi Önkormányzata között
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
3./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti
létszámának csökkentése
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
4./Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
5./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
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Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szakmai programjainak
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
9./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának
módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
10./Gyulai Kistérség Egységes Szociális
engedélyeinek módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök

és

Gyermekjóléti

Intézménye

működési

11./Pénzeszköz átadása Lőkösháza részére
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
12./ Tanyafejlesztésre irányuló pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
II.

Bejelentések:

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2013. július 23.
I.

Fő napirend:

1./ A társulási tanács tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további
2013. évi pénzbeli hozzájárulása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kellene, hogy a második félévre befizessenek a kistérség tagönkormányzatai pénzt, hiszen a
Gyulai Polgármesteri Hivatal dolgozóján kívül még szükség van egy emberre, aki ellátja a
feladatot. Én szeretném, ha Lilla folytatná a továbbiakban is a munkát, mert én teljes
mértékben meg vagyok vele elégedve. Készült egy kalkuláció, hogy mennyi pénzre van még
szükség. A megbízási díjat fizetnénk ebből, valamint járulékait és dologit.
Nagy Imréné (Társulás - pénzügyi ügyintéző)
A Társulás költségvetése, mivel bizonytalan volt a július elsejétől való további működése, a
személyi juttatás, dologi és járulék kiadások félévig voltak betervezve. Most július 1-től
kiderült, hogy változatlan formában tovább működik a Társulás, ezért kérnénk, hogy a
második félévi további költségekhez hozzájáruljon. Ez a költség fedezné a személyi juttatást,
járulék, dologit. A személyi juttatásban a megbízási díj van és a járuléka. A dologi költségek
közt 6 havi telefonszámla és a banki költségek, melyek a tranzakciós díjak emelkedése miatt
nagyon megemelkedtek. A Társulásnak eddig sem volt sok számlája, hanem a nettó bérek
miatt vontak nagy költségeket le. A bérek szerencsére maradnak, ezért a III. és IV. negyedév
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banki költsége került még betervezésre. A tranzakciós adó nagyon megemelkedett, hiszen ez
egy adó forma a bankoknak, de ők teljes egészében az ügyfélre hárítják a költségeket. Most
augusztus 1-től újból emelkedni fog.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Ezt azzal tudnánk csökkenteni, hogy nem lesz annyi tranzakciónk.
Nagy Imréné (Társulás - pénzügyi ügyintéző)
A Társulásnak a nettó béreken felül már alig van tranzakciójuk. A számlák mennyisége
elenyésző.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
„A társulási tanács tagönkormányzatainak a Társulás működéshez szükséges további 2013.
évi pénzbeli hozzájárulása” című napirend határozati javaslatát elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak akként, hogy 2013. augusztus 15. napjáig az alábbi összegek 50% illetve
szeptember 15. napjáig a további 50% kerül befizetésre a társulás bankszámlájára, ahhoz,
hogy a Társulás zavartalanul működhessen. 1. Gyula 1 517 198,-ft , 2. Elek 237 310,-ft, 3.
Kétegyháza 186 533,-ft, 4. Lőkösháza 89 015,-ft, Így gondolva arra, hogy mindenkinek
realizálódnak a bevételei. Hiszen Gyula a legnagyobb nettó befizető.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Aki elfogadja, hogy 2013. augusztus 15. napjáig az alábbi összegek 50% illetve szeptember
15. napjáig a további 50% kerül befizetésre a társulás bankszámlájára, ahhoz, hogy a Társulás
zavartalanul működhessen, 1. Gyula 1 517 198,-ft , 2. Elek 237 310,-ft, 3. Kétegyháza
186 533,-ft, 4. Lőkösháza 89 015,-ft, kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2013.
augusztus 15. napjáig az alábbi összegek 50% illetve szeptember 15. napjáig a további 50%
kerül befizetésre a társulás bankszámlájára, ahhoz, hogy a Társulás zavartalanul
működhessen.
1. Gyula
1 517 198,-ft
2. Elek

237 310,-ft

3. Kétegyháza

186 533,-ft

4. Lőkösháza

89 015,-ft

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Lipták Judit pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
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2./ Döntés a gyermekjóléti szolgálat és szociális alapfeladatok ellátásának finanszírozásáról
a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és Gyula Városi Önkormányzata között
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató)
Ez egy korrekt szerződés. Azt már megbeszéltük, hogy ezen összeg a dolgozók bérére kell és
nagyon fontos, hogy minden hónap harmadikáig a Társulás számlaszámára érkezzen a pénz.
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás, igazgatási ügyintéző)
A 4-es napirendi pont a Társulási Megállapodás módosításáról szól, melyre azért van szükség,
mert ott az szerepel, hogy azonnal átutalja az önkormányzat a pénzt a Társulás számlájára, de
a jelen előterjesztés mellékletében a három napon belül szerepel. Ezért összhangba kell hozni
a Társulási Megállapodást és a finanszírozási szerződés ezen pontjait.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Azt nem lehetne, hogy az Önkormányzat utaljon egyből a munkavállalónak és így csökkenne
a tranzakciós költség?
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Nem, hiszen a foglalkoztató a kistérség. Egyben tájékoztatom, hogy a bizottság támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Esetleg egy engedményezést adni, hogy a Társulásnak utalják egyből.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kérem, Nagy Imrénét, hogy az engedményezést beszélje meg Címzetes Főjegyző Asszonnyal.
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Aki a határozati javaslattal egyetért kérem,
kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
57/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyula
Város Önkormányzatával a gyermekjóléti, szociális alap és szakosított ellátási feladatok
biztosításához igényelhető központi költségvetési támogatás igényléséről, átadásáról,
felhasználásáról és annak elszámolásáról finanszírozási szerződést köt - mely szerződés az
előterjesztés mellékletét képezi -.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a finanszírozási szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Társult önkormányzatok polgármesterei
Határidő: azonnal
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3./
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti
létszámának csökkentése
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kérem, az Intézmény Igazgatóját mondja el miért van erre szükség és a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság elnökét szíveskedjen tájékoztatni a bizottság döntéséről.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató)
Azért van rá szükség, mert a települések a szociális étkeztetést kivitték a kistérségi
rendszerből, de a kollégákat átvették a települések dolgozni. Ezáltal a kistérségben dolgozók
száma négy fővel csökkent.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
A bizottság javasolja, „A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
közalkalmazotti létszámának csökkentése”című előterjesztés határozatát elfogadni, hiszen ez
technikai jellegű.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Köszönöm szépen. Aki azzal egyetért, hogy „A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti létszámának csökkentése” című előterjesztés
határozati javaslatot elfogadja kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
58/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében foglalkoztatott
közalkalmazotti státuszok számát 4 státusszal csökkenti, ennek megfelelően az intézmény
326,125 státuszban meghatározott engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek számát
322,125 státuszban határozza meg.
A Társulási Tanács felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedést haladéktalanul tegye meg valamint Gyula Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy az
álláshelyek számát a költségvetési határozatban vezettesse át.
Felelős:

Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Strifler Györgyné gazdasági vezető
Becsyné Dr. Szabó Márta címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét mondja el javaslatukat.
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Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
A bizottság javasolja a „Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása” című előterjesztésről szóló határozat elfogadását.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Köszönöm szépen. Aki azzal egyetért, hogy a „Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása” című határozati javaslatot elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2013.
augusztus 31. nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1./ 4. Közös intézmények, szervezetek fenntartása
d./ 2013. július hónaptól az állami normatíva a társulás által ellátott szociális feladatok után, a
Gyulai Polgármesteri Hivatalhoz (törlésre kerül) (helyébe) Gyula Város Önkormányzatának
elkülönített bankszámlájára érkezik. A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési
támogatását a Gyulai Polgármesteri Hivatal (törlésre kerül) (helyébe) Gyula Város
Önkormányzata a Társulás számlaszámára, a támogatás megérkezését követően azonnal
(törlésre kerül) (helyébe) 3 napon belül átutalja.
14./A Társulási megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul
hatályban maradnak.
15./A Társulási megállapodás módosításának hatályossá válásához a tagönkormányzatok
képviselőtestületeinek jóváhagyása szükséges. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás
elnökét, hogy a jóváhagyó határozatok meghozatalát követően a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Társulás polgármesterei
Határidő: értelem szerint
5./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának
módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor aki azzal egyetért, hogy „A Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozatának módosítása” című
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze? 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:
60/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt
módosító 88/2008. (VIII.07.) sz., a 34/2009 (IV.24.) sz., a 44/2010. (IV.28.) sz., a 138/2011
(IX.19.) 79/2012 (VI.11.) sz., a …./2013. ( VII. 23.) sz. a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozat módosítását az alábbiak alapján
elfogadja:
(3) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
kikerül: „ korai fejlesztés, gondozás”
Szociális alapszolgáltatások
1. Tanyagondnoki szolgáltatás
f) pontja kiegészül segíti a dénesmajori teleház –„ közösségi ház programjai mellett egyéb
közösségszervező, kulturális programok szervezését, kiemelve a fiatalabb korosztállyal
való törődést,”
j) pontja kiegészül: tanyagondnoki fogadóórák biztosítása a dénesmajori „közösségi
házban,”
2. Étkeztetés
8.
ponttal egészül ki: „Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás
kérelmezésekor – a megadott formanyomtatványon - írásban nyilatkozik, hogy igénybe
vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Az ellátást igénylő
gondozásba vétele a nyilatkozat megtételét követően lehetséges.”
3. Házi segítségnyújtás
2. pontból kikerül:
Házi segítségnyújtásnál egyszerűsített előgondozás esetén az előgondozást végző személy a
helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről,
egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által
nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. Házi
segítségnyújtás esetében az egyszerűsített előgondozás a szolgáltatást igénylőnek a
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásából áll. Az egyszerűsített előgondozás során kell
elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát.
(3)

pont kiegészül: „Az ellátás megkezdése előtt gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni. A gondozási szükségletet az
intézményvezető által – írásban – megbízott személy végezheti.”

4.1.

Adósságkezelési tanácsadás
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6.
pontja kiegészül : „Az adósságkezelési szolgáltatásba való újra bekerülés 2 év múlva
lehetséges.”
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(8) pont kikerül : A csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma
intézményenként, illetve szolgáltatóként nem haladhatja meg a házi segítségnyújtásban
részesülő személyek számának háromszorosát.
(10) pont kikerült A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati rendszerben, központi
támogatásból finanszírozott
ellátás. A pályázati úton történő finanszírozás részletei
kormányrendeletben kerültek szabályozásra.
(11) pont kikerül: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban

meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is
nyújtani, illetve az Szt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben megszervezni. (R. 28. § (5) bekezdés)

(16) pont törlésre kerül:

Az ellátás finanszírozása támogatási szerződésben foglaltak szerint pályázati forrásból valósul meg.

( 17) ponttal bővül:

„2013. július 1-től 2013. december 31.-ig terjedő határozott időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat elvégzését, Szociális és

Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012.(XI.13.) kormányrendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 122/A. § - ában meghatározottak figyelembevételével a Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás
szerződést kötött Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítása és finanszírozása
tárgyában. „
(18) pont beépítésre kerül
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szolgáltatási díjat fizet a Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás részére.
.
(19) pont beépítésre kerül „ Az Intézmény minden hónapot követő 10. napig köteles az előre megadott szempontok (szakmai) alapján
elszámolást teljesíteni az Igazgatóság felé.zgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételének rendjéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a Fenntartó rendeletében foglaltak, egyéb esetben a Gyulai Többcélú
Kistérségi Társulás döntésében foglalt szabályok az irányadóak. „

7. Támogató szolgálat
(8)
pontból kikerül A támogató szolgálat ellátásában részesülő személyre vonatkozóan
egyszerűsített előgondozást kell végezni és egyéni gondozási tervet kell készíteni. Nem kell
egyszerűsített előgondozást végezni és egyéni gondozási tervet készíteni abban az esetben, ha
az ellátott kizárólag tanácsadást vagy szállítást vesz igénybe.
8.1.

ponttal kiegészül „Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor – a megadott formanyomtatványon - írásban
nyilatkozik, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Az ellátást igénylő gondozásba vétele a
nyilatkozat megtételét követően lehetséges

.”

8. Nappali ellátások
2.
ponttal kiegészül: „Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor – a
megadott formanyomtatványon - írásban nyilatkozik, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál,
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intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Az ellátást igénylő gondozásba vétele a
nyilatkozat megtételét követően lehetséges.”
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások
Idősek Otthona
(15)
fel.

pontjában az intézményvezető ápolót

„ telephelyvezető ápoló”

kifejezés váltja

3. A gyermekjóléti szolgálat
(1) c) kiegészül: „(illetve a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a családi
pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) - ilyen már nincsen”
d)
pont „szolgáltatást „ kifejezés kerül be.
( 5) bekerül: „Járási Gyámhivatal”
4. A gyermekek napközbeni ellátása

(8)
pont kiegészül:
2013. 04.15-től a gondozási díjat - a nyári zárás idejének kivételével - minden nyitvatartási
napra meg kell fizetnie a gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének.
(9)

pont kiegészül:
„A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a
bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi
gondozásának megszervezéséről.”
5. Intézményen belüli foglalkoztatás
Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása

(2) A szociális intézmény megkeresése alapján a 113/G. § 112/A.-ra módosul
(3)

Az ellátott foglalkoztatásáról a 113/G. § 112/A.-ra módosul

( 8) kiegészül: „A foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6 órát és a heti 30 órát.”

III. fejezet
A térítési díjak

(1) Gyulai Kistérség közigazgatási területén a (támogató szolgálat igénybe vétele esetén a
Sarkadi Kistérség közigazgatási területén is ) személyes gondoskodást nyújtó – jogszabály
által nevesített ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a Társulási Tanács – az érintett önkormányzatok előzetes
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vélemények beszerzését követően - évente kétszer állapíthatja meg. Az intézményvezető az
intézményi térítési díjnak és a kötelezett havi rendszeres jövedelmének figyelembevételével
személyi térítési díjat állapít meg. A személyi térítési díjak felülvizsgálatát minden évben az
intézményi térítési díjra vonatkozó döntést követő 15 napon belül el kell végezni.
(3) 1
(4)2
(5) 3
(6) Térítési díjak mérséklésére lehetőség van 4személyszállítás esetén: egészségügyi vagy
gyógykezeltetés igénybevétele során, ha a szállítást igénybe vevő fogyatékossági
támogatásban részesülő:
- jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét
- kiskorú igénybe vevő esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre
jutó
rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét.
(7)5
(8) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.
A személyi térítési díjat a kötelezett havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
fizeti meg, kivétel az étkeztetés, melynek személyi térítési díját a megállapodásban foglaltak
szerint havonta előre kell az ellátottnak kifizetnie. Az előre történő kifizetések időpontjai
igazodhatnak a nyugdíj folyósítások időpontjaihoz.6 Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb,
mint a már befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani vagy azt vissza kell fizetni.
Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg
kell téríteni

7 Amennyiben a gondozott a személyi térítési díjat havi jövedelméből nem tudja megfizetni, a személyi térítési díjat határozattal

Társulási Tanács határozza meg.
(10)

8
(11) Idősek otthonaiban tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg, de különösen
indokolt esetben: a tárgyhónapot követő 20. napjáig. A késedelmes befizetést indokolni kell.9
(12)10
(13) Önkéntes fizetés szabálya. Az ellátott vagy a hozzátartozó írásban vállalhatja a
mindenkori intézményi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a szociális szolgáltatásoknál
a jövedelem nyilatkozatra, szociális szolgáltatásoknál és intézményes ellátásoknál a
1

Hatályon kívül helyezve: 2010. 04.28. napján
Hatályon kívül helyezve: 2011. 09. 19. napján
3
Hatályon kívül helyezve: 2011. 09. 19. napján
4
Módosítva: 2013.07. 23. napján
5
Módosítva: 2013.07. 23. napján
2

6

Módosítva: 2010. 04. 28. napján
Módosítva: 2011. 05. 17. napján
8
Módosítva: 2013.07. 23. napján
9
Módosítva: 2010. 04. 28. napján
10
Módosítva: 2013.07. 23. napján
7

12

maximális térítési díj terhelésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell
elvégezni a jövedelemvizsgálatot. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon
igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat
megfizető más személy nem tenné meg..
(14) Ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési
díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év időtartamra, idősek otthonában történő
ellátás
esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, amely időtartam
meghosszabbítható. Ha ezen időtartam meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt.-nek a
személyi térítési díj megállapítására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni. 11
(15)Az idősek otthona esetében a jövedelem, illetve vagyonvizsgálatra az ellátás
igénybevételét megelőzően kerül sor. Ezt követően a térítési díj megállapításakor az ellátott
havi jövedelmét kell figyelembe venni. 12
(16)13
(17) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy
ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy
ellátottra jutó ellátási szerződésben rögzített hozzájárulás14 különbségének egy napra jutó
összegét.
(18) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője konkrét összegben állapítja meg és arról az
ellátást igénylőt az igénybevételt megelőzően írásban értesíti.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül a Társulási Tanács Elnökéhez fordulhat.
15
16

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások tekintetében településenként, tagintézményenként,
telephelyenként – a helyi viszonyokat figyelembe véve – történik a térítési díj megállapítása
17

A személyi térítési díjak a Fenntartó - a települések Képviselő-testülete, illetve az
intézményvezető, javaslatára - csökkentéssel, méltányossággal él.
18
19
20

(28) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a
személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások személyi térítési díjának
megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.
(29)21
(30)22
11

Módosítva: 2010.04. 28. napján
Módosítva: 2010.04. 28. napján
13
Módosítva: 2013.07. 23. napján
14
Módosítva: 2013.07. 23. napján
15
Módosítva: 2013.07. 23. napján
16
Módosítva: 2013.07. 23. napján
17
Hatályon kívül helyezve: 2011. 09. 19. napján
18
Hatályon kívül helyezve: 2011. 09. 19. napján
19
Hatályon kívül helyezve: 2013.07. 23. napján
20
Hatályon kívül helyezve: 2013.07. 23. napján
21
Hatályon kívül helyezve: 2013.07. 23. napján
12

13

(31) 23
(32)24
(33) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésre kötelezett
jövedelemmel nem rendelkezik.
(34)
A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés és gondozás esetén is egy havi időtartamra
előre kell megfizetni. 25
(35)
A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a
továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
(36)
A bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján
megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi
térítési díjat, valamint emellett – a fenntartó döntésétől függően – a bölcsődei ellátás
keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.
(37)
Bölcsőde esetében
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy
gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében
gondozását térítésmentesen kell biztosítani
Ezekben az esetekben személyi térítési díj – a 151. § (5) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – csak az étkezésért kérhető. A c) pont szerinti gyermekszámot a
Gyvt-ben foglaltak szerint kell meghatározni. személyi térítési díjat gyermekétkeztetés és
gondozás esetén is egy havi időtartamra előre kell megfizetni. A gyermekétkeztetés
szabályait kell alkalmazni

IV. fejezet
Az intézményi jogviszony, az ellátás igénybevételének módja

(5) Ellátás igénybevételeinek feltételéből kikerül
- Előgondozás II. szakaszát a gondozási szükséglet megállapítását követően kell elvégezni
- Az intézményvezető megállapodást kössön az igénylővel (vagy törvényes képviselőjével)
Az előgondozás két szakaszát egyszerre végezheti el az intézmény vezetője abban az
esetben, ha átmeneti intézményben a férőhelyet azonnal elfoglalhatja, továbbá soron
kívüli elhelyezés esetén. (9/1999. (XI.24.)SzCsM. Rendelet)
Beemelésre kerül:” Az előgondozás egy szakaszból áll. Az idősek otthona esetében a
gondozási szükséglet vizsgálatot az előgondozás során kell elvégezni. Előgondozás során
tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel
kötött megállapodás tartalmáról, az intézményvezető átadja az igénylőnek a
megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.
A térítési díjról való tájékoztatási kötelezettség az előgondozás során csak a térítési díj
várható mértékéről kell, hogy szóljon, a megállapodási szerződés megkötésekor kell a
személyi térítési díjról tájékoztatást adni.”
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Hatályon kívül helyezve: 2013.07. 23. napján
Hatályon kívül helyezve: 2013.07. 23. napján
24
Törölve: 2013.07. 23. napján
25
Módosítva: 2012. 06. 11. napján
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Törlésre kerül:

(6)

- Az Eleki Intézményegység Idősek Otthonában: a vezető ápoló, illetve mentálhigiénés munkatárs végezheti.
Törlésre kerül: Az egyszerűsített előgondozást minden Intézményegységben az alábbiak szerint történik:

(7)

- a házi segítségnyújtás: vezető szervező gondozók
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: vezető szervező gondozó
- személyi segítő szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatás: támogató szolgálat szakmai
vezetője
- a fogyatékosok nappali ellátása: érintett nappali ellátás telephely vezetője
– a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást megelőzően.
A jogosultak érdekvédelme
(1)

–„ idősek otthonaiban „- kifejezéssel bővül

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési

Szabályzatának módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor aki azzal egyetért, hogy a „Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása” című határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
1.
 5700 Gyula, Galamb u. 21.  66/362-028, Fax: 66/467-980
e-mail: vszocszolg@t-online.hu

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
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1.2.7 pontból törlésre kerül:

Petőfi tér 2., módosul:

„5700 Gyula, Petőfi tér 3.”

1.2.9. Az intézmény szervezeti és működési egységei, telephelyei
Intézményegységek
2. Eleki Intézményegység, 5742 Elek, Kétegyházi u. 23., helyett 5742 Elek, Szent István u. .
kerül beemelésre
1.2.10. Az intézményegységek telephelyei és a telephelyek engedélyezett férőhelyeinek
száma
Eleki Intézményegység kiegészül:
Telephely megnevezése

Cím

Férőhelyek száma

Elek, Szent István u. 3.
Idősek Klubja

72

Telefon: 241-330

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

1.2.18. 2010. január 01. napjától alkalmazandó szakfeladat rend alapján:
889921 Szociális étkeztetés (Gyula, Elek , Kétegyháza, Lőkösháza))
1.2.21. A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
5./ kiegészül: „Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv
által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni. Az adatszolgáltatások valódiságáért
saját

nyilvántartási

rendszerüknél

fogva

a

tagintézmény-vezetők

felelősek.

feladatellátás megszervezésekor ügyelni kell a hatékony, takarékos gazdálkodásra.”
13. Az intézmény képviselete: kiegészül
„Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek
meghatározott körében a szakmai igazgatóhelyettesre, vagy a gazdasági
igazgatóhelyettesre, vagy a tagintézmény-vezetőkre, illetve az intézmény más
alkalmazottjára átruházhatja.”
1.5. ponttal kiegészül: Az SZMSZ személyi hatálya
1. Kiterjed a GYKSZGYI minden tagintézményére:
- alkalmazottaira
- az intézményben működő közösségekre
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel
kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait.
2. Az SZMSZ területi hatálya
− Kiterjed a GYKSZGYI tagintézményeinek működési területeire
− Kiterjed a GYKSZGYI és tagintézményei területén kívül szervezett programokra,
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A

eseményekre
− Kiterjed az intézmény képviselete szerinti alkalomra, külső kapcsolati alkalomra
1.6. ponttal kiegészül: Az SZMSZ felülvizsgálatának módja
Az SZMSZ felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor.
Szükséges felülvizsgálni az SZMSZ-t:
- ha az intézmény működési rendjében változás történik
–

ha a jogszabály előírja

1.7. ponttal kiegészül: A dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapdokumentumai: a szakmai program, a házirend és az SZMSZ nyilvánosak.
Az alapdokumentumok egy-egy példánya megtalálható:

A fenntartónál
A GYKSZGYI központjában
A GYKSZGYI minden tagintézménye vezetői irodájában
Az alapdokumentumokról felvilágosítást kérhet minden érdeklődő az igazgatótól, szakmai
Igazgatóhelyettestől és a tagintézmény-vezetőktől.
3. Az intézmény belső szervezeti tagozódása, a szervezeti egységek megnevezése és
feladatköreik
3.1.3.1

Étkeztetés : Elek, Kétegyháza, Lőkosháza

Kiegészül: Az ellátást hétfőtől péntekig a gyulai telephelyeken „A” és „B” menüvel,
illetve diétás étrenddel biztosítjuk a: „Gyulakonyha Nonprofit Kft. által.”
3.1.3.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Kiegészül: „A szolgáltatást a SzGyF - elkötött ellátási szerződés alapján végezzük.”
3.1.3.2

Korai fejlesztés, gondozás kikerült

4.4. Az intézmény munkarendje
4.4.1. Étkeztetés: kikerült: Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
4.6. ponttal kiegészül: „A létesítmények, helyiségek használati rendje
„Az intézmény létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem
előtt tartásával kell használni. Az intézmény minden dolgozója és ellátottja anyagilag felelős a
közösségi tulajdon védelméért, az intézmény létesítményeinek tisztaság megőrzéséért, az
energia felhasználással való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi, továbbá a
munkavédelmi szabályok betartásáért. Az intézmény tulajdonában lévő tárgyi eszközöket az
intézmény épületeiből kivinni csak igazgatói/intézményegység-vezetői engedéllyel lehet,
átvételi elismervény ellenében.
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A helyiségek rendjéért a helyi vezető felel.
Külső igénybevevők külön megállapodás szerint tartózkodhatnak az épületekben. a
megállapodás
rögzíti a bérlés időtartamát, a kért szolgáltatást, a bérbevevőt, a költségviselőt. A Házirend és
az egyéb intézményt érintő jogszabályok a bérbevevőkre is kötelező érvényűek, ettől eltérni
külön megállapodásban, igazgatói engedéllyel lehet.”
5. rész A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Kiegészül: „Az intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje, formája


Az intézményegységek önállóan működhetnek, illetve hozhatnak döntést azokban az

ügyekben, amelyek kizárólag saját szervezeti egységüket érintik.


Az intézményegységekben dolgozók között rendszeres szakmai kapcsolattartás a

munkaterv szerint ütemezett értekezleten, illetve szükség szerint szakmai megbeszéléseken
valósul meg.


Az alkalmazotti közösség értekezlete biztosítja a munkatársak közötti együttműködést.

Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag csak az egyik épületben dolgozókat érinti,
telephelyenként is tarthatnak alkalmazotti megbeszéléseket.


Az

intézményegység-vezető

részt

vesz

a

rendszeresen

tartott

vezetőségi

megbeszéléseken. Ez alkalommal beszámol az intézményegységben folyó munkáról, illetve
átveszi a szükséges információkat.


Napi kapcsolat van az igazgató és a intézményegység-vezető között, így az igazgató a

szükséges szakmai és egyéb információkat naprakészen átadja az intézményegység -vezetőnek
Az intézményegységek értekezletén, beszámoló, értékelő értekezletein részt vesz az igazgató
vagy szakmai helyettese, vagy a szakmai koordinátor. Az operatív ügyek egyeztetése a
vezetőségi értekezleten történik.”
Vezetői szint
Az igazgató, szakmai
igazgatóhelyettes,
koordinátor

Szervezeti egység

A kapcsolattartás formája

Intézményegységek
Telephelyek

Információs értekezlet
Személyesen előre egyeztetett
időben
Írásos tájékoztatás
Szakmai csoportos látogatások
Egyéb kommunikációs
egyeztetés az
aktuális információnak
megfelelően
Rendezvények

Érdekképviseleti Fórum
Közalkalmazotti Tanács
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Információs megbeszélés
Írásos tájékoztatás

Szakszervezetek

Információs megbeszélés
Írásos tájékoztatás

5.2.


Egységes vezetői értekezlet a Vezetői tanácson kívüli résztvevői az

alábbiakkal
bővül:


Intézményegység-vezetők

-

Gyulai Intézményegység szociális alapszolgáltatásának vezetője



bölcsődevezető gyermekjóléti koordinátor



gyulai családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője, családsegítés

koordinátora

6.

telephelyvezető-ápolók
rész A helyettesítés rendje

6.11. Idősek Otthonai
Intézményvezető ápoló helyett „telephelyvezető- ápoló ”
Kikerül: Napsugár Idősek Otthona és Nyugdíjasok Háza telephelyvezetőjét:
az intézményvezető ápoló
„a Napsugár Idősek

Otthona és Nyugdíjasok Háza telephelyvezető ápolóját helyettesíti a

Szép Alkony Idősek Otthona telephely vezetője”
6.19. Helyettesítési rend az Eleki Intézményegységben: Étkeztetés
6.20. Kétegyházi Intézményegység helyettesítési rendje: Étkeztetés
6.21. Lőkösházi Intézményegység helyettesítési rendje: Étkeztetés
7. rész Az intézmény irányítása és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje kikerül:
intézményvezető-ápoló , helyette „telephelyvezető-ápolók”
7.5.1. Az igazgató által átruházott jogkörök az intézményegységek, illetve a szakfeladatvezetők részére kiegészül:
6.

„A szakmai program helyi kidolgozása

7.

Továbbképzésre átképzésre való javaslattétel

8.

Jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel

9.

A határozott időre kinevezett dolgozók véleményezése

10.

A település egyes szolgáltatások vezetőinek munkájának véleményezése
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Bizalmatlansági ügyek előkészítése”

11.
7.6.2.

Intézetvezető ápoló kikerül

11. rész Kiadmányozás rendje
Kiegészül: „GYKSZGYI nevében aláírásra a GYKSZGYI igazgatója (továbbiakban igazgató)
jogosult. A távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket
tartalmazó iratokat helyette a szakmai igazgatóhelyettes írja alá.
Ezt követően az iratokon a közreműködők változtatást nem alkalmazhatnak. Amennyiben az
iratokban aláírás után, az elküldés előtt módosítás válna szükségessé, azt végrehajtani csak az
aláírásra jogosult vezető jóváhagyásával lehet. Az ügyintézéshez – különösen a tájékoztatók
és beszámolók összeállításánál – elengedhetetlenül szükséges a nyilvántartások vezetése. Az
adatok rendszerezéséről gondoskodni kell. Kerülni kell a párhuzamos nyilvántartások
vezetését.
Az

intézményegység-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó intézményegység

szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörbe tett intézkedésekre és a
szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.
Az intézményegységekben keletkezett leveleket az intézményegység saját fejlécével, illetve
fejbélyegzővel és iktatószámmal kell ellátni, az intézményegység-vezetők aláírása mellett a
intézményegységek körbélyegzőjét kell használni.
A GYKSZGYI gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az
aláírás
érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges a hozzá kapcsolódó szabályzatok
rögzítenek. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak”
16. rész A belső ellenőrzés szabályai
Kiegészül: „A szociális szolgáltatások belső ellenőrzésének rendje
Az ellenőrzés területére tartozik az intézményben folyó minden tartalmi és szervezeti
tevékenység célszerűségének, hatékonyságának, eredményességének vizsgálata, amely
közvetlen vagy közvetett formában befolyásolja a szociális munka

szakszerűséget, a

gondozási munka egységét.
Az ellenőrzés kiterjed az intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési
szabályzatának, a munkaterv érvényesülésének, végrehajtásának vizsgálatára, elemzésére. Az
ellenőrzés kiterjed minden tevékenységi formára.
Az ellenőrzésre jogosultak köre:
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- igazgató
- szakmai igazgatóhelyettes


szakmai koordinátor



vezető-szervező

-

intézményegység-vezető

-

telephely- vezető

–

gazdasági vezető”

Gyula, 2013. július 10.
Szilágyiné Tóth Erzsébet
igazgató
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes intézményi Szervezeti
és Működési Szabályzat elkészítéséről.
Felelős:

Dr. Görgényi Ernő – elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató

Határidő: értelem szerint

7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor aki azzal egyetért, hogy a „Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása”
című határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:
1. 3) A Társulás székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 2. (törlésre kerül)(helyébe) Petőfi tér
3.
2. 4) A Társulás postai/levelezési címe: 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. (törlésre
kerül)(helyébe)
Petőfi tér 3.
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3. 7) 2013. január 1-től a Társulás pénzügyi-gazdasági, munkaszervezeti feladatait a
Gyulai Polgármesteri Hivatal látja el. (kiegészül)
4. II. Társulás célja, feladat és hatásköre
a.) Területfejlesztési feladatkörben és hatáskörben:
ab) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével
készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását, (törlésre kerül)
ac) megállapodást köthet helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal (törlésre kerül)
a saját kistérségi fejlesztési (törlésre kerül) programjai finanszírozására és
megvalósítására,
ad) véleményt nyilvánít a megyei, regionális (törlésre kerül) fejlesztési
koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő
intézkedéseit illetően,
ae) közreműködik a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő
önkormányzatoknál kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésében,
af) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához, (törlésre kerül)
ag) képviseli a kistérséget (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő
önkormányzatokat területfejlesztési ügyekben,
ah) koordinálja a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő
önkormányzatokban működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt –
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
ai) pályázatokat nyújthat be a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban
részt vevő önkormányzatok fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez,
aj) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását, (törlésre kerül)
ak) az, af) és az ak) pontban és külön jogszabályban meghatározott források felett
rendelkezik. (törlésre kerül)
5. (3) Átadott/átruházott kistérségi szinten ellátandó társulási feladatok:
b) korai gondozásfejlesztés teljes integrációban, (törlésre kerül)
6. III. A TÁRSULÁS SZERVEZETE
(1)A társulás szervei:
c) Társulási Tanács elnökhelyettese, (törlésre kerül) (helyébe) alelnök
e) a Társulás Munkaszervezete (Kistérségi Iroda). (törlésre kerül)
7. (2) A társulás tisztségviselői:
b) elnökhelyettes (törlésre kerül) (helyébe) alelnök
8. 2./Tanács ülései
2) A Tanács elnökének akadályoztatása, távolléte esetén az elnökhelyettes, (törlésre kerül)
(helyébe) alelnök (törlésre kerül) azt követően az általa kijelölt tag hívja össze. (törlésre
kerül) Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és
vezeti.(kiegészül)
9. 4./Az ülés résztvevői
d) a Munkaszervezet vezetőjét. (törlésre kerül)
(törlésre kerül)
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Kistérségi Fejlesztési ügyeket érintően:
a) Békés Megyei Agrárkamara képviselőjét
b) Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjét
c) Békés Megyei Területfejlesztési Tanács képviselőjét
d) Békés Megyei Munkaügyi Tanács munkaadói oldalának képviselőjét
e) Békés Megyei Munkaügyi Tanács munkavállalóinak képviselőjét,
f) IPOSZ képviselőjét,
g) Civil Fórum küldötte,
h) Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságának képviselőjét (törlésre
kerül)
4) Az ülésre állandó jelleggel meg kell hívni: a sajtó képviselőit. (törlésre kerül)
8) Minden ülésre csak meghívót kapnak a tagönkormányzatok jegyzői, országgyűlési
képviselői, Gyula Tv, (törlésre kerül) napirenddel érintett személyek, szervezetek.
10. 5./ Az előterjesztések
b) elnökhelyettes, (törlésre kerül) (helyébe) alelnök
e) a Munkaszervezet vezetője, (törlésre kerül)
3) A Tanács elnöke a Kistérségi Iroda (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai Polgármesteri
Hivatal útján gondoskodik az előterjesztésben foglaltak megalapozottságáról, a törvényesség,
a szakszerűség, a célszerűség szempontjainak érvényre juttatásáról.
4) Az előterjesztések készítését – a munkaterv alapján a Kistérségi Iroda (törlésre kerül)
(helyébe) Gyulai Polgármesteri Hivatal koordinálja.
5) Az írásos előterjesztést a Tanács ülését megelőzően legalább 15 nappal nyújthatják be az
előterjesztésre jogosultak a Kistérségi Iroda (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai Polgármesteri
Hivatal útján a Tanács elnökéhez.
6) A Kistérségi Iroda (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai Polgármesteri Hivatal előzetesen
megvizsgálja e Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartását.
11. 8./A Társulási Tanács ülése
3) A Társulási Tanács első ülésén köteles megválasztani az elnököt, elnökhelyettest (törlésre
kerül) (helyébe) alelnököt és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagjait.
12. 8.1.A Tanács tisztségviselőinek, bizottság elnökeinek, tagjainak megválasztása:
(3) Elnökhelyettes (törlésre kerül) (helyébe) Az alelnök a Tanács tagjai közül
választható, személyére az elnök tesz javaslatot.
13. 8.2. A határozatképesség:
(3) A Társulási Tanács, mint Fejlesztési Tanács jelen SZMSZ szerint működik. (törlésre kerül)
14. 8.2.1. Az ülés menete:
2) A Tanács üléseinek előterjesztései a Kistérségi Irodában (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai
Polgármesteri Hivatalban a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.
15. 8.3. Rendes ülés
1) A Tanács ülését össze kell hívni a 2004.évi CVII. törvény 7.§.(3) bekezdés b),d)
pontjaiban meghatározott esetekben. (törlésre kerül)
3) Távolléte, akadályoztatása esetén az ülést az elnökhelyettes (törlésre kerül)
(helyébe) alelnök vezeti le.
16. 9.2. A titkos szavazás:
1) Zárt ülést tart a 2004.évi CVII. törvény 7 §. (5) bekezdés a) és b) pontjában
rögzített esetekben. (törlésre kerül) (helyébe) Zárt ülésre, valamint a titkos
szavazásra vonatkozóan a Mötv. rendelkezései az irányadók.
17. 5) A Tanács minősített többséggel dönt – a jogszabályban (2004.évi CVII. Törvény
8.§.(2) bek.), valamint (törlésre kerül) az alábbi esetekben:
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18. a) Tanács elnökének, elnökhelyettesének (törlésre kerül) (helyébe) alelnökének
megválasztása,
j) munkaszervezet vezetőjének megválasztása, kinevezése. (törlésre kerül)
19. 12. A jegyzőkönyv
(1) Az elnök távolléte és akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje szerint az
elnökhelyettes (törlésre kerül) (helyébe) alelnök ír alá.
(2) A Tanács üléseiről hangfelvétel, nyilvános televízió készül, (törlésre kerül) melyet
az ülést követő 12 hónapig kell megőrizni. A megőrzéséről a Kistérségi Iroda
,(törlésre kerül) (helyébe) Gyulai Polgármesteri Hivatal vezetője gondoskodik.
(6) A jegyzőkönyv 1 eredeti példányban történő elkészítéséről, valamint közzétételéről
a Tanács elnöke gondoskodik a Kistérségi Iroda, (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai
Polgármesteri Hivatal útján.
a) A jegyzőkönyv eredeti példányát a Kistérségi Iroda kezeli, ,(törlésre
kerül)(helyébe) Gyulai Polgármesteri Hivatal elhelyezi az Irattárban.
(10) Az állampolgárok a Tanács üléseinek jegyzőkönyvébe a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvek kivételével a Kistérségi Irodában, (törlésre kerül)(helyébe) Gyulai
Polgármesteri Hivatalban valamint Internetes honlapon betekinthetnek.
(www.gyulakisterseg.hu)
20. IV. 1.A Tanács tagjai, jogaik és kötelességeik
c)a Kistérségi Irodától,(törlésre kerül)(helyébe) Gyulai Polgármesteri Hivataltól
igényelheti a tevékenységéhez szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést,
iratokba betekinteni,
21. (7) A Tanács tagjának kötelezettsége:
22. a) írásban, vagy szóban előzetesen bejelenteni, a Tanács, vagy bizottság ülésén való
részvételben, továbbá egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, a
Kistérségi Iroda,(törlésre kerül)(helyébe) Gyulai Polgármesteri Hivatal útján a
Tanács, ill. a bizottság elnökének,
c) a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, valamint az Alkotmányban (törlésre
kerül)(helyébe) Magyarország Alaptörvényében és más jogszabályokban a
magántitokra és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat betartani,
23. 2.A Társulási Tanács elnöke
(2) A Tanács elnök feladatai körében:
b) nevükben aláírási jogot gyakorol, ill. rendelkezik a kiadmányozási jog
gyakorlásáról,
kötelezettséget vállal. a munkaszervezet vezetőjének ellenjegyzése mellett,(törlésre
kerül)(helyébe) A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a
Gyulai Polgármesteri Hivatal Gazdálkodásért felelős vezetője jogosult.
e) gondoskodik a munkaszervezet (törlésre kerül)(helyébe) Gyulai Polgármesteri
Hivatal útján az ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, határozatainak hitelesítéséről, az
érintetteknek történő megküldéséről, a társulási szervek döntéseinek végrehajtásáról,
f) irányítja - a munkaszervezet vezetőjén keresztül- a társulás munkaszervezetét,
(törlésre kerül)
g) összehangolja a társulás szerveinek működését, gondoskodik a működésükkel
kapcsolatos ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátásáról a Kistérségi Iroda (törlésre
kerül)(helyébe) Gyulai Polgármesteri Hivatal útján, jóváhagyja, életbe lépteti a
társulás belső szabályzatait,
24. 3.A Társulási Tanács elnökhelyettese (törlésre kerül)(helyébe) alelnöke
(1) A Tanács elnökét első helyen az elnökhelyettes (törlésre kerül)(helyébe) alelnök
helyettesíti.
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(2) A Tanács elnökét akadályoztatása, távolléte esetén az elnökhelyettes (törlésre
kerül)(helyébe) alelnök teljes jogkörrel helyettesíti, ellátja mindazon feladatokat,
melyeket a Társulási Tanács az elnök hatáskörébe utal.
25. 5. Tisztségviselők felmentése, vezetői megbízatás visszavonása
(6) Amennyiben a Társulási Tanács elnöke a fentiek alapján felmentésre kerül, úgy az
esetben az elnökhelyettes (törlésre kerül)(helyébe) alelnök tisztségére megválasztott
személy tisztsége is megszűnik, amennyiben a megválasztásra kerülő új elnök más
elnökhelyettes (törlésre kerül)(helyébe) alelnök személyére kíván javaslatot tenni.
26. VI. A Társulás munkaszervezete (törlésre kerül)
Kistérségi Iroda
(1) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, feladatainak végrehajtására a
2004.évi CVII. törvény 10. §a alapján önálló munkaszervezetet – Kistérségi Irodát –
hoz létre.
(2) A munkaszervezet önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A munkaszervezet
elnevezése: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája.
Székhelye: 5700. Petőfi tér. 2.
(3) A Kistérségi Iroda élén határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján önálló
szakmai vezető áll, akivel – a Tanács tagjainak jelölése alapján a Társulási Tanács
tagjai általi minősített többségű szavazással elfogadva, - az elnök köt
munkaszerződést. A munkáltatói jogokat – a jogviszony létesítése, megszüntetése,
összeférhetetlenség, fegyelmi jogkör – a Társulási Tanács, az egyéb munkáltató
jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.
(4) A dolgozók részletes feladatait a munkaköri leírás, kinevezés, munkaszerződés
tartalmazza. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírás foglalja magába.
(5) Kistérségi Iroda, mint munkaszervezet feladatai:
a) társulás és szervei (tanács, bizottságok, kollégium) üléseinek előkészítése és
lebonyolításának biztosítása, a döntések előkészítése, végrehajtása, feladatok
megvalósítása,
b) közreműködik az ülés menetének biztosításában, jogi szakmai segítséget nyújt az
elnöknek, az elnökhelyettesnek az ülések vezetésénél,
c) gondoskodik a Tanács és a bizottság jegyzőkönyvének elkészítéséről,
megküldéséről, nyilvánosságra hozataláról, munkájukat segíti,
d) nyilvántartja a Tanács és a bizottság határozatait, gondoskodik
hozzáférhetőségükről,
e) gondoskodik a Tanács tagjainak tájékoztatásáról, a tájékoztatást szolgáló
információs rendszert működtet,
f) ellátja a Tanács és a bizottság működésével kapcsolatos általános igazgatási és
ügyviteli feladatokat,
g) intézi a Tanács elnökéhez érkezett bejelentésekkel, javaslatokkal, panaszokkal
kapcsolatos teendőket,
h) gondoskodik a sajtóközlemények, tömegtájékoztatási szervekhez történő
eljuttatásáról,
i) gondoskodik a kistérségi szintű feladat és hatáskör, a közszolgáltatások
szervezéséről,
j) előkészíti, koordinálja a kistérségi feladatellátással kapcsolatos megállapodásokat,
szerződéseket,
k) kezeli a társulás dokumentumait (társulási megállapodást, alapító okiratot, külön
megállapodásokat, SZMSZ-t, stb.)
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l) figyelemmel kíséri a kistérségi feladatokkal, közszolgáltatásokkal, területfejlesztéssel
kapcsolatos pályázatokat, előkészíti, kidolgozza és benyújtja a pályázatokat.
m) figyelemmel kíséri a társulás ösztönzési, támogatási rendszereket,
n) előkészíti a Társulás költségvetését,
o) ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak végrehajtásához és döntéseinek
előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat (Tft. 10/F §.), hivatali teendőket,
p) a Tanács és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása,
q) térségi közös feladatot ellátók munkájának szakmai irányítása,
r) a gépjárművek használatának koordinálása, hasznosítása,
s) Társulás intézményeinek feladat ellátásához való segítségnyújtás.
A munkaszervezet szervezeti felépítése:

(törlésre kerül)
27. A munkaterv
Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér:
b) a társulás munkaszervezetének (törlésre kerül)(helyébe) Gyulai Polgármesteri
Hivatal vezetőjétől.
28. VII.A Társulás intézményei
b.) az ellátott feladatai:
Szociális alapszolgáltatási feladat:
korai gondozás-fejlesztés integrációban (törlésre kerül)
29. A TÁRSULÁS PÉNZGAZDÁLKODÁSA
A társulás önálló költségvetéssel rendelkezik. A költségvetéssel kapcsolatos
feladatokat a Társulás munkaszervezete (törlésre kerül)(helyébe) Gyulai
Polgármesteri Hivatal végzi. A Társulás pénzügyi viszonyait (kiegészül) a Gyulai
Polgármesteri Hivatal belső
külön (törlésre kerül) szabályzat tartalmazza. (törlésre kerül)(helyébe) szabályzatai
tartalmazzák.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosítást követően az egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
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8./ Gyulai Kistérség Egységes
programjainak módosítása

Szociális

és

Gyermekjóléti

Intézménye

szakmai

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor aki azzal egyetért, hogy „Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szakmai programjainak
módosítása” című I. számú határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze?
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye – módosított szakmai
programjait elfogadja.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa felkéri az intézmény igazgatóját,
hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az alábbi szakmai programok egységes
szerkezetbe foglalásáról.
I. Gyulai Intézményegység
Étkeztetés
2. Nappali ellátások
2.1. Idősek Nappali Ellátása ( 1.-3.-5.-6.-7.-8.-9. számú klubok)
2.2. Napfény Nappali Központ
2.2.1. „Napfény” Nappali Központ Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás;
2.2.2. „Napfény” Nappali Központ munka- rehabilitációs foglalkoztatás;
2.2. 4. Napfény Nappali Központ ( idősek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek)
2.3. Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ
2.3.1. Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ ( idősek, fogyatékosok és pszichiátriai
betegek)
2.3.2. Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás;
1.

2.4. „Szivárvány” Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona
2.4.1. „Szivárvány” Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona
2.4.2.
„Szivárvány” Értelmi fogyatékosok Napközi Otthona munka-rehabilitációs
foglalkoztatás;
3. Demens betegek nappali ellátása
4. Házi segítségnyújtás
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
6. Családsegítő Szolgálat,
7. Gyermekjóléti Szolgálat,
8. Közösségi pszichiátriai ellátás,
9. Közösségi szenvedélybeteg ellátás,
10. Támogató Szolgálat,
11. Tanyagondnoki Szolgálat,
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Szociális foglalkoztatás,( 5.- 6. sz. Idősek nappali ellátása)
13. Bölcsődék
13.1.1. „Csemeteház” Bölcsőde szakmai programja,
13.2. „Tipegő-Topogók” Bölcsőde szakmai programja,
13.3. Házi gyermekfelügyelet
14. Idősek Otthonai
14.1.
Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza;
14.2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza;
14.3. Nyugdíjasok Háza;
12.

Eleki Intézményegység
1. Nappali ellátások
1.1. Idősek Klubja
1.2.Fogyatékosok nappali ellátása
1.3. Demens betegek nappali ellátása
2.
Házi segítségnyújtás
3.
Családsegítő Szolgálat,
4.
Gyermekjóléti Szolgálat,
5.
Szociális foglalkoztatás,
II.

III. Kétegyházi Intézményegység
1. Nappali ellátások
1.1. Idősek Klubja, Széchenyi u. 25.
1.2. Idősek és fogyatékosok Nappali ellátása, Úttörő u. 26.
2. Házi segítségnyújtás házirend melléklettel
3. Családsegítő Szolgálat,
4. Gyermekjóléti Szolgálat,
5. Szociális foglalkoztatás,
6. Tanyagondnoki Szolgálat,
7. Bölcsőde
IV. Lőkösházi Intézményegység
1. Nappali ellátások
1.1. Idősek Klubja,
1.2. Fogyatékosok Nappali ellátása,
1.3. Demens betegek nappali ellátása
2. Házi segítségnyújtás
3. Családsegítő Szolgálat,
4. Gyermekjóléti Szolgálat,
5. Szociális foglalkoztatás,
6. Tanyagondnoki Szolgálat.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Aki azzal egyetért, hogy „Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
szakmai programjainak módosítása” című II. határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
jóváhagyja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye módosított
szakmai programjainak házirendjeit az alábbi szolgáltatások tekintetében:

I.
II.
III.
IV.

Gyulai Intézményegység
Eleki Intézményegység
Kétegyházi Intézményegység
Lőkösházi Intézményegység

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint
9./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának
módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor aki azzal egyetért, hogy a „Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának módosítása”
című határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja. Felhatalmazza az elnököt az alapító okirat módosítások és az egységes
szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére a Magyar
Államkincstár felé.

Alapító okirat
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A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Intézmény neve: Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

2. Székhelye: 5700 Gyula, Galamb u. 21.

3. Jogelődjének megnevezése, azok székhelyei:

Gyula Város: Városi Szociális Szolgálat,
Gyula, Galamb u. 21.
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Gyula, Hajnal u. 3.
Elek Város: Humán Szolgáltató Központ,
Elek, Kétegyházi u. 23.
Idősek Otthona és Klubja,
Elek, Gyulai út 15-17.

Kétegyháza Nagyközség: Gondozási Központ, Fő tér 9.és
30

Lőkösháza Község: Gondozási Központ, Kiss E. u. 1.
4. Intézményegységei és telephelyei:
4.1.Intézményegységek:
1.

Gyulai Intézményegység,

5700 Gyula, Galamb u 21.

2.

Eleki Intézményegység

5742 Elek, Kétegyházi u. 23. (törlésre

kerül)

(helyébe) 5742 Elek, Szent István u. 3.

3.

Lőkösházi Intézményegység

5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1.

4.

Kétegyházi Intézményegység

5741 Kétegyháza, Fő tér 9.

4.1.1.Az intézményegységek telephelyei:

4.1.1.1. Gyulai Intézményegység:
1. sz. Idősek Klubja, Gyula, Scherer F. u. 16.
Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ, Gyula, Almássy Kálmánné tér 9.
3. sz. Idősek Klubja, Gyula, Temesvári u. 6.
4. sz. Idősek Klubja, Gyula, Galamb u. 21.
5. sz. Idősek Klubja, Gyula, Kálvin u. 35.
6. sz. Idősek Klubja, Gyula, Széchenyi u. 78.
7. sz. Idősek Klubja, Gyula, Cinka Panna u. 1.
8. sz. Idősek Klubja, Gyula, Csokonai u. 18.
9. sz. Idősek Klubja, Gyula, Leiningen u. 4.
„Napfény” Nappali Központ, Gyula, Béke tér 1.
„Szivárvány” Napközi Otthon, Gyula, Károly Róbert u. 10/a.
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Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Galamb u. 21.
Nyugdíjasok Háza, Gyula, Eminescu u. 3.
Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Széchenyi u. 63.
1. sz. „Csemeteház” Bölcsőde, Gyula, Leiningen u. 4.
2. sz. „Tipegő-topogók” Bölcsőde, Gyula, Széchenyi u. 78.
Családsegítő Központ, Gyula, Jókai u. 30.

4.1.1.2. Eleki Intézményegység
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5742 Elek, Kétegyházi u. 23. (törlésre kerül)

(helyébe) 5742. Elek, Szent István u.3.
Idősek Klubja 5742 Elek, Gyulai u. 15.-17. (törlésre kerül)

(helyébe) 5742.Elek, Szent István u.3.
Fogyatékosok Nappali ellátása 5742.Elek, Szent István u.3.

4.1.1.3. Kétegyházi Intézményegység
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Fogyatékosok Nappali Intézménye, 5741 Kétegyháza Úttörő u. 26.
Idősek Klubja, 5741 Kétegyháza Széchenyi u. 25.
Bölcsőde, 5741 Kétegyháza Úttörő u. 116.

4.1.1.4. Lőkösházi Intézményegység
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Gondozási Központ, 5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1.
5. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 96/2006. (XII. 01.) számú TT
határozat
Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátások, gyermekjóléti alapellátás. 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról,
és annak végrehajtási rendelete az 1/2000. (I.7.) SzCsM r. Az 1997. évi XXXI. tv., a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és annak végrehajtási rendelete a 15/1998.
(IV. 30.) NM r.
6. Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása és megnevezése:
889 900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
7. Alaptevékenységi szakfeladat számok:
873011 Idősorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása szociális ellátása
879 EGYÉB BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
881 IDÕSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
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889101 Bölcsődei ellátás
889103 Házi gyermekfelügyelet
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889204 Kapcsolattartási ügyelet
88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok,
programok és támogatások
89043 Szociális foglalkoztatás
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
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493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
873 019 Időkorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

8. Illetékessége, működési köre:
Gyula Város közigazgatási területe,
Elek Város közigazgatási területe,
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Lőkösháza Község közigazgatási területe.

9. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
5700 Gyula, Petőfi tér 2. (törlésre kerül) (helyébe) 3.
10. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek
pénzügyi-gazdasági feladatait az intézmény pénzügyi, gazdasági csoportja látja el.
11. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Felette
az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.
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12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a Társulási Tanács elnöke nevezi ki a 2011. évi
CXCV. tv. Az államháztartásról 9.§ alapján, felette az egyéb munkáltatói jogot az irányító
szerv vezetője gyakorolja.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet:
munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
az irányadó.
13. A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
1. A Társulási Tanács által a mindenkori költségvetésben rábízott pénzvagyon, a székhelyen
és a tagintézményekben, telephelyeken lévő ingatlanok, valamint az intézmény leltár szerint
nyilvántartott eszközei. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a feladatai
ellátásához önállóan használhatja.
2. A közintézmény épületei a Társulás tagönkormányzatainak törzsvagyon részét képezik,
melyek korlátozottan forgalomképesek, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékul felhasználni ezeket.
3. Közintézmény az alapító által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján
gondoskodik feladatainak ellátásáról.
4. Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a irányító szerv által jóváhagyott
költségvetésben kell előirányozni.
5. A pénzügyi igazgatási szakfeladatokon keletkezett kiadásait és bevételeit az ellátott
szakmai alaptevékenységeinek megfelelő szakfeladataira vezeti át.
Záradék
Jelen alapító okirat 2013. július 23. napján lép hatályba.
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye egységes szerkezetű
36

alapító okiratát a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2013.
július 23-i ülésén, a …../2013. (VII. 23.) TT számú határozattal elfogadja, 2013. július 23.
napi hatállyal hagyta jóvá.
Gyula, 2013. július 23.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint

10./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési
engedélyeinek módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor aki azzal egyetért, hogy „Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési engedélyeinek
módosítása” című határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze?
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
hozzájárul a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési
engedélyeinek módosításához, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
székhelyének címváltozása miatt.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő – elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint
11./ Pénzeszköz átadása Lőkösháza részére
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Pénzmaradványról van szó, amit augusztus 31-ig kellene átutalni, a melléklet szerinti
pénzeszköz átadási megállapodás alapján. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem elnök asszony
szíveskedjen tájékoztatni.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
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Igen tárgyalta a bizottság és támogatja a határozati javaslat elfogadását. Most vált szükségessé
két nagyobb beruházás, a szolgáltatás és a működtetés eddigi színvonalának a biztosítása
miatt lenne szükségünk a pénzmaradványra.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor, aki azzal egyetért, hogy a „Pénzeszköz
átadása Lőkösháza részére” című határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
jelezze? Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
67/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
Lőkösháza részére 177.000.- Ft összeget átadott pénzeszközként átutal 2013. augusztus 31.
napjáig. Ezen összeget szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések fedezése
érdekében használhatja fel, s a felhasználásról elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulás
felé, legkésőbb 2013.december 31. napjáig. Felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodás
aláírására.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31., 2013. december 31.
12./ Tanyafejlesztésre irányuló pályázat benyújtása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Akkor fogalmazzunk meg egy határozati javaslatot, hiszen erről nem készült előterjesztés.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató)
Én megfogalmaztam egyet, tehát a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Alföldi tanyák
valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében, a települési és térségi
fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2013-as pályázatra a Társulás pályázatot nyújtson be.
Még a pontos összeget nem tudjuk, de legfeljebb 2 millió forint lehet összességében a három
település. 90 %-os finanszírozású és 10%-os önrészű. Ezen összeg utófinanszírozású és ezért
az előfinanszírozást a településeknek kell megelőlegezniük.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula Polgármester)
Kétegyháza és Lőkösháza is tudja vállalni?
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Természetesen vállaljuk.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnök, Kétegyháza polgármester)
Igen mi is vállaljuk.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula Polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ha nincs, akkor, aki azzal egyetért, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Alföldi tanyák valamint tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében, a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2013-as
pályázatra a Társulás pályázatot nyújtson, be , úgy, hogy az önrészt és az előfinanszírozást
ami összesen maximum 2 millió forint lehet Gyula, Kétegyháza és Lőkösháza települések
lakosságszám arányosan előfinanszírozzák kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
68/2013.(VII.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Alföldi tanyák valamint tanyás térségek megőrzése és
fejlesztése érdekében, a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2013-as
pályázatra a Társulás pályázatot nyújtson, be , úgy, hogy az önrészt és az előfinanszírozást
ami összesen maximum 2 millió forint lehet Gyula, Kétegyháza és Lőkösháza települések
lakosságszám arányosan előfinanszírozzák.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Kalcsó Istvánné alelnök, Kétegyháza polgármester
Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31., 2013. december 31.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula Polgármester)
Van – e még valakinek bejelenteni valója. Ha nem, köszönöm a megjelenést. A mai nyílt
társulási tanácsülést ezennel bezárom.
Gyula, 2013. július 23.

--------------------------------------Dr. Görgényi Ernő elnök

----------------------------------------Kalcsó istvánné
jkv. hitelesítő

------------------------------------Klemmné Kalcsó Lilla jkv. vezető
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