JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2013. május 28-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, Strifler Györgyné GYKSZGYI
gazdaságvezető, Klemmné Kalcsó Lilla –Kistérségi Társulás, igazgatási ügyintéző, Nagy
Imréné – Gyula Város Polgármesteri Hivatal - Kistérségi Társulás - pénzügyi ügyintéző, Sós
Judit – Gyula Polgármesteri Hivatal.
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 Szűcsné Gergely Györgyit – Lőkösháza polgármesterét. Aki elfogadja, jegyzőkönyv
hitelesítőnek, Szűcsné Gergely Györgyit – Lőkösháza 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:
40/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, Szűcsné
Gergely Györgyit – Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő - elnök
Szűcsné Gergely Györgyit – Lőkösháza polgármester
Határidő: 2013. május 28.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
A főnapirendi pontjaink közül javaslom, hogy mindegyiket beszéljük meg és hozzunk döntést.
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat.
I.

Beszámoló:

1./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2012.
évi szakmai tevékenységéről
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
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II.

Fő napirend:

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratáról szóló
163/2012. (XII.28.) TT számú határozat módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
2./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
4./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
III.

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:
41/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja a mai napirendi pontokat:
I.

Beszámoló:

1./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2012.
évi szakmai tevékenységéről
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök

II.

Fő napirend:

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratáról szóló
163/2012. (XII.28.) TT számú határozat módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
2./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
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3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
4./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése
Előadó: Dr. Görgényi Ernő – elnök
Bejelentések:

III.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2013. május 28.
I.

Beszámoló:

1./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2012.
évi szakmai tevékenységéről
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kérdezem az intézmény igazgatóját, hogy van – e valamilyen kiegészíteni valója az írásos
beszámolóhoz?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató)
Minden településhez részletes beszámoló készült, de a legfontosabbakat megemlíteném. 2009.
óta csökkenő normatíva mellett dolgozunk, ezért minden szakterületen megszorítások vannak.
Mindezt a dolgozók megélve és megértve még mindig a legjobb tudásuk szerint dolgoznak és
végzik a munkájukat. Sokszor a szociális ágazatban dolgozók is megjelennek a segélyezettek
körében, de mégis nagy összetartást, összefogást tapasztalok, és erőiken fölül dolgoznak.
Ehhez képest a lakosság részéről beérkező panasz minimális. Ugyan azok a szakfeladatok
vannak, mint az előző években. A régióban sincs olyan intézmény, amelynek több
szakfeladata lenne, hiszen mi nem csak szociális alap és szakosított ellátást, hanem
gyermekjóléti ellátás is idetartozik. Két településen bölcsőde is működik.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Most is azt látom, mint az előző években, hogy nagyon magas színvonalon működik az
intézmény. A beszámolóban a problémák is megjelennek és azt gondolom, hogy ez így teljes.
Egyes területeken létszámnövekedés is mutatkozik. A kiegészítésedre reagálva, hogy igen ezt
otthon is tapasztalom a településen, hogy milyen nagy lelki teher olyan embereknek segíteni,
akinek sokszor a problémája a segítőével, gondozóéval azonos. Sajnos ezen helyileg nem
tudunk segíteni. Úgy gondolom, hogy ha mással nem, akkor a kollégákat a szép szóval tudjuk
támogatni és megerősíteni, hogy a feladatot el tudják látni. Köszönöm a beszámolót.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
Köszönöm szépen azt a szakmai munkát, amit évközben az intézmény és a tagintézmények
működésének tekintetében is kaptunk. Nyílván való, hogy folyamatosan szükség lesz arra,
hogy a folyamatos törvényi feltételeknek eleget tegyünk, hiszen ezeknek sok esetben
pénzügyi vonzatai vannak. Gondolok arra most itt, hogy most életbe lépett egy olyan
jogszabály, hogy a társadalmi gondozottaknak is 9 főt kell gondozniuk. Eléggé érzékenyen
fogja ez érinteni a településeket, erre föl kell készülni, hiszen eddig meg tudtuk oldani, a
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költségvetési egyensúlyt tudtuk tartani úgy, hogy társadalmi gondozottakkal pótoltunk teljes
státuszú embereket. Nem tudom, hogy ez mennyiben fog változást okozni szakmailag, mint
alkalmazottak, akik a rendszerben részt vesznek és településeknél hogyan fog változni,
mennyi többlet terhet fog ránk róni. Ezért kérem a menedzsmentet, hogy a jóindulatú
figyelmeztetéseket tegyék meg a településem felé folyamatosan, hogy a szoros költségvetést
tartani lehessen. Mert a normatíva folyamatosan csökken, az a célcsoport, akikre irányul
lassan minden településen telítődik az ellátotti létszám. Ahhoz, hogy a meglévő
munkahelyeket meg tudjuk őrizni, nagyon oda kell figyelni és minden szükséges jelzésre
érdemben reagálni kell. Köszönöm az egész éves munkátokat.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKSZGYI igazgató)
A tiszteletdíjasokkal kapcsolatosan szeretnék reagálni. A jogszabály előírja, hogy 9 fő
ellátottja legyen. Az esetek többségében nem így van, hiszen ők szakmai felkészültséggel nem
rendelkeznek. Nekik nem 8 órás a munkaidejük. Kötelezettségünk nincs, hogy 9 főt kell
ellátni, de ezt az ellátotti számot a gondozó nem lépheti túl.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Köszönöm szépen. Aki elfogadja a „Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye 2012. évi szakmai tevékenységéről” szóló előterjesztés határozati
javaslatát 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:
42/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2012. évi Szakmai
Beszámolóját a jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

II.

Fő napirend:

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratáról
szóló 163/2012. (XII.28.) TT számú határozat módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Miért volt most újból szükséges módosítani?
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás, igazgatási ügyintéző)
Előző ülésen született döntés a MÁK-nak nem felelt meg, mert az az alapító okirat április 29én lépne hatályba. Ez nem jó így, mert a korai-fejlesztés, gondozás a törvény erejénél fogva
2013. január 1. napjától már állami feladattá vált. Ezért kérte a MÁK, hogy azt a döntést
helyezzük hatályon kívül és úgy fogadjuk el az új határozatot, hogy 2013. január 1. napjától
legyen hatályos. Természetesen az április 29-én elfogadott határozatban szereplő többi
módosítás is a mostani okiratba átvezetésre került.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Aki elfogadja, hogy a 34/2013.(IV. 29.) számú Társulási Tanács határozatot hatályon kívül
helyezze, a tanács az 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:
43/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
34/2013.(IV. 29.) számú Társulási Tanács határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Aki elfogadja, a II. határozati javaslatot az 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:
43-A/2013.(V.28.) 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 okiratáról szóló
163/2012. (XII.28.) T.T. határozatot 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
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
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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
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.

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.
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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.
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.
Idősek Klubja 5742 Elek, Gyulai u. 15.-17.
Fogyatékosok Nappali ellátása (5742.Elek, Szent István u.3.)
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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
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. Államháztartási szakágazati besorolása: (törlésre kerül)

helyébe Alaptevékenységi szakfeladat számok:
856 OKTATÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG (törlésre kerül)
856012 Korai fejlesztés, gondozás (törlésre kerül)
873011 Idősorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
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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
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
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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
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
682002 (törlésre kerül) helyébe 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.
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9. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
5700 Gyula, Petőfi tér 2.
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. Az Intézményegységek-vezetői
kinevezésével kapcsolatban a társult települések képviselő- testületét egyetértési jog illeti
meg. (törlésre kerül)
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 1992. évi XXII. (törlésre kerül) 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, illetve azzal a Társulási Tanács mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint rendelkezik. (törlésre kerül)
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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. január 1. napján lép hatályba.
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye egységes szerkezetű
alapító okiratát a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2013.
május 28-i ülésén, a

/2013. (V. 28.) TT számú határozattal elfogadja, 2013. január 1. napi

hatállyal hagyta jóvá.
Gyula, 2013. május 28.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint
2./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elek, Kétegyháza, Lőkösháza
települések 2013. július 01. napjától történő közétkeztetés biztosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója?
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Igen ezzel kapcsolatban már nagyon sokat beszélgettünk, hogy mi tévők legyünk. A három
kistérségi település nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni, ezért inkább a kistérségi
feladat ellátási rendszeréből ki kívánja vonni a szociális étkeztetést július 1-től. Ez azzal jár,
hogy a társulás július 1-től lemondja és a települések külön-külön július 1-től megigénylik a
szociális étkeztetésre a normatívát. Kétegyháza már hozott ezzel kapcsolatban döntést.
Viszont a két település még nem hozott, de most az ülésen szándék nyilatkozatott tett.
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Javasolnám, hogy egy másik határozati javaslatot fogadjunk el, melyet kérem olvasson fel
Lilla.
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás, igazgatási ügyintéző)
Gyula Városnak a térítési-díj rendeletet módosítania kell és a három településnek külön-külön
rendeletet kell alkotnia.
A módosított határozati javaslat a következő lenne:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat
döntésének megfelelően, illetve Elek Város Önkormányzat Polgármesterének és Lőkösháza
Község Önkormányzat Polgármesterének nyilatkozata alapján, úgy dönt, hogy 2013. július 1.
napjától a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapszolgáltatási
feladatai közül a szociális étkeztetést Elek, Kétegyháza és Lőkösháza tekintetében
megszünteti, tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetés szakfeladatot saját önkormányzatuk
konyháján keresztül látják el. A Társulás Gyula Város közigazgatási területén az étkeztetést
továbbra is a Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által biztosítja.
Jelen határozat Elek Város Önkormányzata és Lőkösháza Község Önkormányzata képviselőtestületeinek, 2013. május 30-ig meghozott döntésével válik hatályossá.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét,
hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Családsegítési
Feladatellátásáról szóló megállapodás módosítását aláírja.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Aki az előbb elhangzott 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:
44/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat
döntésének megfelelően, illetve Elek Város Önkormányzat Polgármesterének és Lőkösháza
Község Önkormányzat Polgármesterének nyilatkozata alapján, úgy dönt, hogy 2013. július 1.
napjától a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapszolgáltatási
feladatai közül a szociális étkeztetést Elek, Kétegyháza és Lőkösháza tekintetében
megszünteti, tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetés szakfeladatot saját önkormányzatuk
konyháján keresztül látják el. A Társulás Gyula Város közigazgatási területén az étkeztetést
továbbra is a Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által biztosítja.
Jelen határozat Elek Város Önkormányzata és Lőkösháza Község Önkormányzata képviselőtestületeinek, 2013. május 30-ig meghozott döntésével válik hatályossá.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét,
hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Családsegítési
Feladatellátásáról szóló megállapodás módosítását aláírja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
a társulási tanács tagjai
Szilágyiné Tóth Erzsébet- GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
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3./
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét szíveskedjen tájékoztatni a bizottság
döntéséről.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
A bizottság javasolja, a „Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása”című előterjesztés határozatát elfogadni.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Köszönöm szépen. Aki azzal egyetért, hogy a „Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása”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:
45/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2013.
július 1. nappal hatályba lépő Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1./ 1. Általános adatok, rendelkezések
Székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. (törlésre kerül) (helyébe) 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Lakosságszáma: 43. 019 fő 2011. január 1-től (törlésre kerül) (helyébe) 42.738 fő 2012.
január 1-től
Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
32. 081 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe) 31.941 fő (2012.01.01.adat)
Elek Város Önkormányzata 5742 Elek Gyulai u. 2.
5.081 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe) 4996 fő (2012.01.01. adat)
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza Fő tér 9.
3.965 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe) 3927 fő (2012. 01.01. adat)
Lőkösháza Község Önkormányzata 5743 Lőkösháza Eleki u. 28.
1.892 fő (2011.01.01. adat) (törlésre kerül), (helyébe) 1874 fő (2012. 01. 01. adat)
Jogállása:
2013. január 1-től a Társulás pénzügyi-gazdasági, munkaszervezeti feladatait a Gyulai
Polgármesteri Hivatal látja el. (kiegészül) A Társulás kiegészítő tevékenységet, (törlésre
kerül) (helyébe) a szabad kapacitás kihasználása miatt végzett tevékenység érdekében az
alaptevékenységet nem veszélyeztetve végezheti.
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2./ 2. Feladat és hatáskör:
2.1. A többcélú kistérségi társulás közvetlen határozathozatali hatáskörrel rendelkezik
az alábbi témakörökben:
2.2.Társulás tagjai által a többcélú kistérségi társulásra átruházott feladat- és
hatáskörök:
1. Tanügyi igazgatás, - sporttevékenység ( Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) (törlésre
kerül)
2. korai gondozás-fejlesztés teljes integrációban, (törlésre kerül)
6. Belső ellenőrzési feladatok ellátása. (törlésre kerül)
8. Mindazon feladatok, melynek ellátását a Társulás a feladatai közé felvesz a
2004.évi CVII. törvény keretein belül. (törlésre kerül)
3./ 2.3. A Társulás tagjai a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása tekintetében az
alábbiakat vállalják:
a) a Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi
fejlesztési tanácsként jár el. (törlésre kerül)
b) vizsgálja és értékeli a kistérség (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő
önkormányzatok társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, Cselekvési tervét ellenőrzi
azok megvalósítását, (törlésre kerül)
d) a kistérségi (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő önkormányzatok
területfejlesztési programjának figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a
meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is
szerepel,
e) megállapodást köthet a 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,
g) közreműködik a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő
önkormányzatok kialakított társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésében,
h) koordinálja a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő
önkormányzatok és a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését,
együttműködik az állami és civil szervezetekkel, (törlésre kerül)
i) a kistérségben (törlésre kerül) (helyébe) a társulásban részt vevő önkormányzatok
összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá, teszi a gazdasági és társadalmi
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
j) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben
működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében,
k) vállalja, hogy a Társulás a c.), d.), e.) pontjaiban meghatározott ügyekben
egyhangúan dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a
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Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.
(törlésre kerül)
A Társulás tagjai évente legalább kétszer kötelesek beszámolni képviselő-testületeiknek a
Társulás működéséről, gazdálkodásáról. (törlésre kerül)
4./

3. A Társulás alaptevékenysége:

A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó
szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. (törlésre kerül) (helyébe) A Társulás a feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési
szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi
vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára
az Ötv (törlésre kerül) (helyébe) a MÖtv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A társulási megállapodás módosításához minősített többséggel hozott döntés szükséges.
(kiegészül)
5./

4. Közös intézmények, szervezetek fenntartása

a./ (kiegészül) A Társulás által alapított intézmény, ill. a fenntartói jog átvétele esetén az
alapítói jogokat a Társulás Tanácsa gyakorolja.
Az alapítói jogok gyakorlása során dönt az intézmény:
a.) alapításáról, megszűntetéséről, átszervezéséről
b.) alapító okiratának jóváhagyásáról, módosításáról
c.) vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről
d.) vezetőjének fegyelmi felelősségre vonásáról
e.) az intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
f.) költségvetésének megállapításáról
g.) zárszámadásának jóváhagyásáról
h.) dönt mindazokban az ügyekben, melyeket külön jogszabály az
alapító(fenntartó) kizárólagos feladat- vagy hatáskörébe utal.
b./ A közös intézmények, gazdálkodó szervek fenntartása és finanszírozása lehetőség szerint a
Társulási Tanács döntésének alapján az éves költségvetésben kerül biztosításra. A Társulás
költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A
költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Gyulai
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. (kiegészül)
c./ A normatívák által nem fedezett fenntartási, működési költségeket a Társulásban
résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A
normatívák által nem fedezett költségek forrásául a Társulás saját pénzügyi alapja vehető
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igénybe. (kiegészül)
d./ 2013. július hónaptól az állami normatíva a társulás által ellátott szociális feladatok után,
a Gyulai Polgármesteri Hivatalhoz érkezik. A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési
támogatását a Gyulai Polgármesteri Hivatal a Társulás számlaszámára, a támogatás
megérkezését követően azonnal átutalja. (kiegészül)

I.

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

- Szociális alapszolgáltatási feladat: korai gondozás-fejlesztés integrációban, (törlésre kerül)
6./

5. A Társulási Tanács szervezete és működésének szabályai:

5.1./ A Társulási Tanács:
A Társulási Tanács ülése nyilvános, kivéve a 2004. évi CVII. tv. 7. § (5) bekezdésében
meghatározott személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik
bele, illetve zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (törlésre kerül) (helyébe) a
zárt ülésre, valamint a titkos szavazásra vonatkozóan a Mötv. rendelkezései az irányadók.
7./

5.3./ Elnök és Elnökhelyettes (törlésre kerül) (helyébe) alelnök:

döntésre előterjeszti munkaszervezettel (törlésre kerül) (helyébe) a Gyulai Polgármesteri
Hivatallal egyeztetett és általuk előkészített anyagokat, javaslatokat; (kiegészül) a társulás
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat,
- a Társulás nevében aláírási jogot gyakorol, kötelezettséget vállal a munkaszervezet vezetője
ellenjegyzése mellett, (törlésre kerül)
- A Társulás ellátja a belső ellenőrzési feladatokat (841112) az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII.tv. 121/A. § (3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.16.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint. A Társulás ezen
kötelezettségének eleget tehet saját feladatellátásban a munkaszervezetében alkalmazott
szakember útján, illetve a Társuláshoz tartozó valamely önkormányzattal kötött
megállapodásban részletezettek szerint is. (törlésre kerül)
A Társulási Tanács az elnök javaslatára tagjai sorából – titkos szavazással, és minősített
többséggel – elnökhelyettest (törlésre kerül) (helyébe) alelnököt választ az elnökkel azonos
időtartamra. Az elnökhelyettes (törlésre kerül) (helyébe) Az alelnök az elnök távolléte, illetve
akadályoztatása esetén ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács az elnök
hatáskörébe utalt.
(kiegészül) Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
8./

5.4./ Munkaszervezet: (törlésre kerül)

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását elkülönült
munkaszervezet által látja el. A Munkaszervezet önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Vezetőjét a Tanács nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A munkaszervezet
vezetője munkaviszonyban áll. A munkaszervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat a
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munkaszervezet vezetője gyakorolja.
A munkaszervezet ügyrendjét a Tanács hagyja jóvá.
Elnevezése: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda.
Székhelye: 5700.Gyula, Petőfi tér. 2. (törlésre kerül)

9./

6. A Társulás működésének pénzügyi alapjai, vagyona

6.1./A Társulás feladatai ellátásához és működéséhez szükséges saját pénzalapokkal
rendelkezik. A társulás költségvetését határozatával állapítja meg, és munkaszervezetén
keresztül gondoskodik annak végrehajtásáról. (törlésre kerül)
(helyébe) A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a Társulási
Tanács Elnöke vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Gyulai Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodásért felelős vezetője jogosult.

10./

6.2./ Tagdíj:

Az éves tagdíjat lakosságszám arányosan kell befizetni a társulás számlájára legkésőbb a
települések éves költségvetésének elfogadását követő 15 napon belül. (törlésre kerül)
(helyébe) 2013. január 1. napjától 2013. június 31. napjáig havi egyenlő részletben.
11./
6.4./ A vagyonátadás feltételei, tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának
rendje:
A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a
belső szabályzatok tartalmazzák. (törlésre kerül) (helyébe) A társulásban részt vevő
önkormányzatok képviselő-testületei rendeletben határozzák meg a vagyonkezelői jog
ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának valamint a
vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait.
12./

11. A társulás megszűnése

- a 2004. évi CVII. törvény 1.§. (8) bekezdésében foglaltak esetén. (törlésre kerül)
13./

14. Vegyes rendelkezések:

A Társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény valamint a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezéseit tekintik
irányadónak. (törlésre kerül) (helyébe) A Társulás tagjai a jelen megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011.évi
CLXXXIX.tv., illetve az önkormányzatok társulásáról szóló egyéb jogszabályok rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
A jogvita eldöntésére a tagok kikötik Gyula Városi Bíróság, (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai
Járásbíróság illetve a Békés Megyei Bíróság (törlésre kerül) (helyébe) Gyulai Törvényszék
illetékességét – hatáskörtől függően.
A társulási megállapodást annak elolvasása és tartalmának a testületi döntéssel történő
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megegyezősége alapján a Társulást alkotó települési önkormányzat képviseletében eljáró
polgármesterek, valamint jegyzők (törlésre kerül) saját kezű aláírásukkal látják el.
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
4./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét mondja el javaslatukat.
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök – Lőkösháza
polgármester)
A bizottság javasolja a „Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése”előterjesztésről
szóló beszámoló határozatát elfogadásra.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Miért van erre újból szükség?
Klemmné Kalcsó Lilla –(Kistérségi Társulás, igazgatási ügyintéző)
Ezt már egyszer megtárgyalta a tanács, akkor válaszlevelet küldtünk Doboz
polgármesterének. Most újból megkeresett minket a polgármester úr, mert kérte a Gyulai
Polgármesteri Hivatal, hogy nyilatkoztassuk a településeket, hogy kinél milyen eszközök
találhatóak a tél-tavaszi vagy a roma program keretében. Ekkor Doboz megküldte részünkre a
nyilatkozatot és ugyan abban a levélben tájékoztatja az elnököt, hogy továbbra is fenntartják
követelésüket a roma program keretében beszerzett eszközök ÁFÁ-jára vonatkozóan.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Köszönöm szépen. Aki azzal egyetért, hogy a „Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa
visszafizetése” 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:
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46/2013.(V.28.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Doboz
Nagyközség Önkormányzata részére a 260. 500.- Ft Áfa különbözetet nem fizeti meg, mert a
111/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozatban foglaltakat a továbbiakban is
fenntartja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
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. május 28.

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

----------------------------------------Szűcsné Gergely Györgyi
jkv. hitelesítő

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