J EGYZŐKÖNYV

Iksz:

143/2008

Készült:
Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008.
június. 12.én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsa és a Fejlesztési Tanács rendkívüli együttes ülésén.
J elen vannak:
Szavazati joggal r endelkező tagok:
Pluhár László – elnök, Elek polgármestere, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármestere,
Dr. Perjési Klára – Gyula polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Kóra János – Kistérségi Iroda feladatellátási
referens, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, Strifler Györgyné –
GYKESZGYI, Mokáné Dr. Komlódi Eszter – Gyula PMH, Wittmann László – Békés Megyei
Önkormányzat, Hanyecz Ágnes – Pénzügyi Bizottság külső tag, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi
iroda jogi képviselő, Csúz Istvánné – Kistérségi iroda gazdasági vezető, Boros László Attila –
Gyula PMH
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Külön köszöntöm Lőkösháza polgármesterét Dr.
Tarr Lajost.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.
Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes.
Kalcsó Istvánné és Dr. Perjési Klára polgármesterek személyét illetően szeretnék javaslatot
tenni a jegyzőkönyv hitelesítőjére. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 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:
51/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta Kalcsó
Istvánné és Dr. Perjési Klára tanácstagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Pluhár László elnök
Kalcsó Istvánné tanácstag
Dr. Perjési Klára tanácstag
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetettek szerint tárgyaljuk meg és fogadjuk el a napirendi
pontokat. Ezek alapján ismertetném a napirendi pontokat.
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A. Fejlesztési Tanács napirendi pontjai:
1. Gyula város DAOP20075.1.1.”Integrált Szociális jellegű város rehabilitáció”című
pályázatának támogatása
2. Pályázat benyújtása „A szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című DAOP20084.1.3./A.B programra
(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése)
3. Pályázat benyújtása „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
komplex , valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című DAOP20084.1.3./C.D
programra (bölcsőde bővítése)
4. Pályázat benyújtása „A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és
térségi szintű fejlesztése” című DAOP20084.1.3/C.D programra (nappali ellátás
fejlesztése, házi segítségnyújtás fejlesztése, családi napközi létrehozása)
B. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás napir endi pontjai:
I. Beszámoló
1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai
beszámolója a 2007. évi tevékenységről
II. Fő napirendek
1. Döntés a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, étkezési
közbeszerzési pályázatairól
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciója
3. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Feladatellátásról
rendelkező Megállapodás módosítása
4. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
5. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
6. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
7. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
elnökének megválasztása
8. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
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9. Törvényességi észrevétel
10. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének
módosítása
IV. Zárt ülés
11. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény személyi térítési díj
megállapítása

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane valakinek kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója a mai napirendi pontokhoz?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a mai napirendi pontokat, az
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
52/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés
napirendi pontjait.
A. Fejlesztési Tanács napirendi pontjai:
1. Gyula város DAOP20075.1.1.”Integrált Szociális jellegű város rehabilitáció”című
pályázatának támogatása
2. Pályázat benyújtása „A szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és
közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című DAOP20084.1.3./A.B programra
(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése)
3. Pályázat benyújtása „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
komplex , valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című DAOP20084.1.3./C.D
programra (bölcsőde bővítése)
4. Pályázat benyújtása „A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és
térségi szintű fejlesztése” című DAOP20084.1.3/C.D programra (nappali ellátás
fejlesztése, házi segítségnyújtás fejlesztése, családi napközi létrehozása)
B. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás napir endi pontjai:
I. Beszámoló
1. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szakmai
beszámolója a 2007. évi tevékenységről
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II. Fő napirendek
1. Döntés a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, étkezési
közbeszerzési pályázatairól
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciója
3. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Feladatellátásról
rendelkező Megállapodás módosítása
4. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
5. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
6. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
7. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
elnökének megválasztása
8. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
9. Törvényességi észrevétel
10. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének
módosítása
III. Zárt ülés
11. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény személyi térítési díj
megállapítása

Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Annyi módosítást szeretnék kérni, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatban volt egy pályázatunk,
ami a végéhez érkezett és ezt tárgyaljuk meg először, hiszen vannak, akik kifejezetten csak erre
a napirendre érkeztek és ne kelljen nekik sokat várni.
B. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás napir endi pontjai:
1. Döntés a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer mekjóléti Intézmény,
étkezési közbeszer zési pályázatairól
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Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Mint ismeretes többször nekifogtunk a közétkeztetésnek. A nagyságrendeket figyelembe véve
jogszabály alapján nyílt pályázat keretben meg is pályáztattuk. Három pályázatot írtunk ki
Gyulára, Lőkösházára, és Elekre, ami korábban megjelent a közbeszerzési közlönyben.
Felkérem Szabó Árpád Gyula alpolgármesterét, a Bíráló Bizottság elnökét hogy ismertesse, az
ezzel kapcsolatos álláspontokat.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A háromtagú Bíráló Bizottság június. 09.én ülésezett. Megállapítottuk, hogy Gyula város
vonatkozásában a Gyula Konyha Kht, és Zsigmond József egyéni vállalkozó adott be
pályázatot, és mind a két pályázatot elfogadtuk. Elek városában az Elek város polgármesteri
hivatal adott be pályázatot, Lőkösháza esetében pedig a Lőkösháza község polgármesteri
hivatala adott be pályázatot. Itt is mind a két pályázat érvényes volt. Gyula városa
vonatkozásában azt a javaslatot terjeszti a Bíráló Bizottság a Társulási Tanács elé, hogy
Zsigmond József egyéni vállalkozót hirdesse ki győztesnek, hisz a két pályázat között olyan
nagyságrendben van eltérés, ami indokolja ezt a döntést. Éves szinten, ez durván 30 millió
forint. Elek városa vonatkozásában az Eleki polgármesteri hivatalt, Lőkösháza vonatkozásában
pedig a Lőkösházi polgármesteri hivatalt hirdesse ki győztesnek a Társulási Tanács.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A pályázati anyagokat, illetve a Bíráló Bizottság pontozási táblázatát mindenkinek kiküldtük,
amiben pontosan lekövethető a Bíráló Bizottság munkája. Vane valakinek észrevétele,
hozzászólása a napirendi ponthoz?

Bern József Törökzugi 9. sz. Nyugdíjas Klub képviselője elmondta, hogy megnyugtatónak
találta a Bíráló Bizottság döntését, mivel a klub közvéleménykutatása a Zsigmond Konyhát
találja a legjobb, a legeredményesebb étkeztetőnek.
Az Étlap Tanács képviselője a tagok nevében köszönetét és elégedettségét fejezte ki Zsigmond
József konyhafőnknek a több éves pontos, megbízható munkáért.
A Temesvári utcai Idősek Klubja is köszönetét és elégedettségét fejezte ki a Zsigmond konyha
eddigi munkáját illetően.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még valakinek észrevétele, kiegészíteni valója? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
Aki elfogadja, hogy eredményesnek tekinti Gyula Város vonatkozásában kiírt étkeztetési
közbeszerzési eljárást, nyertesnek a Bíráló Bizottság döntését elfogadva Zsigmond József
egyéni vállalkozót nyilvánítja, és felhatalmazza a Társulás elnökét és intézmények igazgatóját,
hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye, az
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
58/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
eredményesnek tekinti Gyula Város vonatkozásában kiírt étkeztetési közbeszerzési eljárást,
nyertesnek a Bíráló Bizottság döntését elfogadva Zsigmond József egyéni vállalkozót
nyilvánítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és intézmények igazgatóját,
hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye.
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Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: 2008. június. 19.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Aki elfogadja, hogy eredményesnek tekinti Elek Város vonatkozásában kiírt étkeztetési
közbeszerzési eljárást, nyertesnek a Bíráló Bizottság döntését elfogadva Elek Város
Polgármesteri Hivatalát nyilvánítja, és felhatalmazza a Társulás elnökét és intézmények
igazgatóját, hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye,
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt,
eredményesnek tekinti Elek Város vonatkozásában kiírt étkeztetési közbeszerzési eljárást,
nyertesnek a Bíráló Bizottság döntését elfogadva Elek Város Polgármesteri Hivatalát
nyilvánítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és intézmények igazgatóját,
hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: 2008. június. 19.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Aki elfogadja, hogy eredményesnek tekinti Lőkösháza Község vonatkozásában kiírt étkeztetési
közbeszerzési eljárást, nyertesnek a Bíráló Bizottság döntését elfogadva Lőkösháza Község
Polgármesteri Hivatalát nyilvánítja, és felhatalmazza a Társulás elnökét és intézmények
igazgatóját, hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye,
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
60/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt,
eredményesnek tekinti Lőkösháza Község vonatkozásában kiírt étkeztetési közbeszerzési
eljárást, nyertesnek a Bíráló Bizottság döntését elfogadva Lőkösháza Község Polgármesteri
Hivatalát nyilvánítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és intézmények
igazgatóját, hogy a nyertes pályázóval a szerződést megkösse, jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: 2008. június. 19.
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A. Fejlesztési Tanács napirendi pontjai:
1. Gyula
város
DAOP20075.1.1.”Integrált
rehabilitáció”című pályázatának támogatása

Szociális

jellegű

város

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Gyula város önkormányzata pályázatot kíván benyújtani. A projekt Gyula város északi
városrészének – Máriafalva, Ajtósfalva és Szentpálfalva – rehabilitációját tartalmazza, mely
érinti a Társulásunk által fenntartott Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézményének e területen fekvő Nappali Idősek Otthonait is. Vane valakinek kérdése,
észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?

Boros László (Gyula PMH) Részleteiben ismertette a pályázatot, a projekt szükségességét,
tartalmát, az érintett intézményeket.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Bizonyos nagyságú településeknek az elkövetkezendő EUs pályázatokhoz kötelező
elkészíteniük az integrált városfejlesztési stratégiát. Lényege, hogy akcióterületekre osszuk fel
a várost, határozzuk meg az elkövetkezendő 1015 évre a komplex funkcióját. Az adott
területen milyen indikátorok mentén, mit érdemes fejleszteni. Kérem a kistérséget a nyilatkozat
megadására.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem szavazzunk. Aki elfogadja, hogy támogatja Gyula város Önkormányzata által
benyújtásra kerülő DAOP20075.1.1 „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című
pályázati kiírására benyújtandó Gyula északi városrészének szociális rehabilitációja elnevezésű
projektet. A projekt tartalmával a Társulási Tanács egyetért, annak elemeit támogatja, és
egyben kinyilatkozza, hogy továbbra is fenntartásában kívánja működtetni Intézményét.
Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozat megtételére, az kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
53/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint Fejlesztési
Tanács  úgy dönt, hogy támogatja Gyula város Önkormányzata által benyújtásra kerülő
DAOP20075.1.1 „Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció” című pályázati kiírására
benyújtandó Gyula északi városrészének szociális rehabilitációja elnevezésű projektet. A
projekt tartalmával a Társulási Tanács egyetért, annak elemeit támogatja, és egyben
kinyilatkozza, hogy továbbra is fenntartásában kívánja működtetni Intézményét. Felhatalmazza
a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozat megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
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2. Pályázat benyújtása „A szociális alapszolgáltatások, gyer mekjóléti alapellátások
és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című DAOP20084.1.3./A.B
programra (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése)
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megkérem az intézmény igazgatóját, hogy ismertesse az előterjesztést.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI igazgató)
Nagy lehetőségek előtt állunk. Az országgyűlési képviselő asszony korábban jelezte ezen
pályázatok megjelenését, és megterveztük, hogy hogyan és milyen lépéseket tegyünk. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében fejlesztést hajtunk végre, amely a jelenlegi
központ modernizálását jelenti, de a pályázat központi része a készülékek cseréje. Ezt a
kistérség minden településén végre szeretnénk hajtani. A projekt összköltsége 12 millió forint,
saját erő 1. 200. 000. Ft.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki
elfogadja, hogy nyújtsunk be pályázatot a DAOP20084.1.3./A.B kódszámú kiírás „A”
komponensére, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése projektre. A pályázat 10%os
önerejét – 1. 200. 000. Ftot a társulás saját költségvetésében biztosítja. A Társulási Tanács
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, az kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
54/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint Fejlesztési
Tanács  úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be DAOP20084.1.3./A.B kódszámú kiírás „A”
komponensére, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése projektre. A pályázat 10%os
önerejét – 1. 200. 000. Ftot a társulás saját költségvetésében biztosítja. A Társulási Tanács
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: 2008. június. 30.

3. Pályázat benyújtása „Szociális alapszolgáltatások és gyer mekjóléti alapellátások
komplex , valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című DAOP20084.1.3./C.D
programra (bölcsőde bővítése)
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Ez a napirend a bölcsőde bővítésével foglalkozik. Igazgató asszony terjesztette elő, kérem
szíveskedjen ismertetni a pályázat lényegét.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI igazgató)
Régóta vártunk erre a pályázati lehetőségre, hiszen tudjuk, hogy a bölcsődei férőhelyek száma,
lemarad az igények mögött. A jelenlegi felmérések alapján arra a következtetésre jutottunk,
hogy növekedni fog az ellátást igénylők száma, így 40 férőhelyesre terveztük az elhelyezést.
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Azokon a településeken, melyek a kistérséghez tartoznak, de nem rendelkeznek bölcsödével, a
működési engedély számukra is érvényes. Jelenleg is van Eleki kisgyermek a bölcsödében.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Kérdése, észrevétele, véleménye vane valakinek? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki
elfogadja, hogy nyújtsunk be pályázatot a DAOP20084.1.3/C.D kódszámú kiírás „C”
komponensére, bölcsőde bővítése, korszerűsítése, alternatív szolgáltatások bevezetése, az
ellátáshoz való hozzájutás és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében projektre. A pályázat
10%os önerejét – 16. 200. 000. Ftot – a társulás saját költségvetésében biztosítja. A Társulási
Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, az
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint Fejlesztési
Tanács  úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a DAOP20084.1.3/C.D kódszámú kiírás „C”
komponensére, bölcsőde bővítése, korszerűsítése, alternatív szolgáltatások bevezetése, az
ellátáshoz való hozzájutás és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében projektre. A pályázat
10%os önerejét – 16. 200. 000. Ftot – a társulás saját költségvetésében biztosítja. A Társulási
Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: azonnal
4. Pályázat benyújtása „A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyer mekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáfér és javítása és a szolgáltatások minőségének
komplex és térségi szintű fejlesztése” című DAOP20084.1.3/C.D programra
(nappali ellátás fejlesztése, házi segítségnyújtás fejlesztése, családi napközi
létrehozása)
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ezeket a napirendeket megtárgyalta és elfogadta. Kérem
igazgató asszonyt, szíveskedjen ismertetni az előterjesztést.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ez az alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a
szolgáltatások minőségének komplex és térségi szintű fejlesztése. Csak így ebben a formában
lehet a pályázatot beadni. Három ellátást kell bemutatnunk, amely fejlesztésre szorul. Családi
napközi létrehozása Elek városában valósul meg a tervek szerint, a másik a házi segítségnyújtás
fejlesztése Elek, Gyula, Lőkösháza településeken, a harmadik része a nappali ellátás fejlesztése
kistérségi szinten, helyszín a 4. sz Idősek Klubja, Gyula, Galamb u. 21. Nappali Szolgáltató
Központ létrehozása, amely az Eminescu utcai és a Galamb utcai Idősek otthona épületei között
lévő területen valósul meg, a két épület összekötése révén.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Egymás pályázatait támogatjuk, segítjük, amit tiszteletben tartok, de szeretném megkérdezni,
hogy a saját erővel hogyan állnak, hisz itt több pályázatról is szó van.
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Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
A Szociális Város rehabilitáció című pályázathoz annak ellenére, hogy a kistérségi társulás által
fenntartott intézményt is érinti, nem kéri a Társulásnak a hozzájárulását. Itt mi visszaadjuk ezt a
lehetőséget, hiszen ehhez a pályázathoz, ami kb: 280 millió Ftos, és az önerőt a 28 millió Ftot
a Társulás fogja biztosítani. A kérdés, hogy miből? Az elmúlt esztendőben nagyon jól
gazdálkodott az intézmény, és különböző összegeket a jó gazdálkodása révén meg tudtak
takarítani. Mivel az intézményt a Társulás tartja fenn, jelentős forráshoz jutott így maga az
intézmény, nagyságrendet, meghaladó támogatást kapott, melyhez korábban nem juthatott
hozzá. A jó gazdálkodás és a kiegészítő támogatás lehetővé tette, hogy a települések különböző
megtakarításokat érjenek el 2007. esztendőbe. Az intézmény 22 millió Ft megtakarítást ért el,
és ez fogja biztosítani az önerőt a pályázatokhoz. A hiányzó részt pedig a 28 millió Fthoz az
idei megtakarításából, így lesz  ahol már a többi település is részesül , fogjuk biztosítani.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Egész magas összeg áll az Önkormányzati Minisztériumnak a rendelkezésére önerők
pályázatához. A segítségemet ajánlom, ha elnyerjük a pályázatot, mert e pályázatok révén
elképzelhető, hogy a 28 millió Ft önrészt még lehet mérsékelni.
Dr. Tar r Lajos (Lőkösháza polgármester)
Kérdésem volt nekem is a Pénzügyi Bizottsági ülésen, az önerő megléte. Reméljük, hogy ez
pénzügyileg abszolút kivitelezhető lesz. Sajnos nálunk a Családi Napközi létrehozása ingatlan
hiányában meghiúsult. Dolgozunk rajta és reméljük lesz lehetőség, és megpróbáljuk beindítani,
mert intézményvezető asszonnyal áttekintettük a helyzetet és pozitív dolognak tartjuk, minőség
szempontjából és ellátás szempontjából is. A két gépkocsi beszerzése pedig jelentősen
megkönnyíteni a települések életét.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A projekt összköltsége 110. 141. 911. Ft, saját erő pedig 11. 200. 000. Ft. Kérdése,
véleménye, észrevétele vane valakinek? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki
elfogadja, hogy nyújtsunk be pályázatot a DAOP20084.1.3/C.D kódszámú kiírás „D”
komponensére, nappali ellátás fejlesztése, házi segítségnyújtás fejlesztése, családi napközi
létrehozása projektekre, A pályázat 10%os önerejét  11.200. 000. Ftot – A Társulás saját
költségvetésében biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, az kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint Fejlesztési
Tanács  úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a DAOP20084.1.3/C.D kódszámú kiírás „D”
komponensére, nappali ellátás fejlesztése, házi segítségnyújtás fejlesztése, családi napközi
létrehozása projektekre, A pályázat 10%os önerejét  11.200. 000. Ftot – A Társulás saját
költségvetésében biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: azonnal
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B. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás napir endi pontjai:
I. Beszámoló
1. A Gyulai Kistér ség Egységes Szociális és Gyer mekjóléti Intézmény szakmai
beszámolója a 2007. évi tevékenységről
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megkérem Kóra Jánost, az anyag előterjesztőjét, és igazgató asszonyt, amennyiben van szóbeli
kiegészíteni való, azt tegyék meg, illetve akinek van észrevétele, tegye meg.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Szeretném kérni, hogy Gyuláról legközelebb lehetne egy összefoglaló az anyag előtt, ami
ennek az egésznek a vázát megadja. Amit nem kellene szégyellni, mert tudomásom szerint a
megyében az egyik legjobb, ha nem a legjobb gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmény.
Dicsérem az elkészítést és azt ami mögötte áll.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Az anyagot nagyon jónak tartom és gratulálok az intézményvezetőnek. Egy kérdésem lenne.
Igaz, hogy mi működtetjük ezt az ellátást a kistérségi szervezeten belül, de a város tárgyaltae,
vagy ezt követően fogja tárgyalni, hiszen még is csak a városban folyó tevékenységről van szó.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI igazgató)
Minden szakmai beszámolót benyújtunk, így ezt is. Ezt a beszámolót is a polgármesteri
hivatallal közösen, egyeztetve készítettük.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Tekintettel arra, hogy a Társulás működteti az intézményt, itt kell először megtárgyalni, és
aztán nálunk is napirendre lesz tűzve.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2007. évi
szakmai beszámolóját, az kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
57/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2007. évi szakmai beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: értelem szerint

11

B. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás napir endi pontjai:
II. Fő napirendek
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciója
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Az anyag előkészítője kíváne szóbeli kiegészítést tenni?
Kóra J ános (feladatellátási referens)
Ma két hete kaptam meg a feladatot. Tekintettel arra, hogy a pályázatok előkészítése során
szükségessé vált a pályázat benyújtásához a szociális szolgáltatástervezési koncepció
pályázathoz illeszkedő része, melyet a pályázat mellékleteként be kell nyújtani. Harmadik
oldalon a jogszabályi hivatkozásokban jelzem, a szociális igazgatásokról és szociális
ellátásokról szóló 93. évi III. törvény 92. szakaszának 3. bekezdését a figyelmükbe. Tekintettel
arra, hogy igen rövid idő maradt arra, hogy elkészüljön ez az anyag, és a 2007. évi, valamint a
2002. évi öt éves intervallum változásait próbáltuk feldolgozni, és a kért adatok nem tudtak
időben megérkezni mindenhonnan, ezért nem sikerült vágyam szerint elkészíteni úgy, hogy
mindegyik települést szépen be lehessen mutatni ezen változások tükrében. Tekintettel arra,
hogy Kétegyháza a pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, a szenvedélybetegek közösségi
ellátásában, és a támogató szolgálat vonatkozásában jelenik meg, de Elek illetve Lőkösháza
települések gesztorságában, és érdemi anyagom nincs Kétegyháza vonatkozásában, kérem azt,
hogy a koncepciónak Kétegyháza település így ne legyen része, hiszen ott egy 2004es részt
lehet bemutatni, ami önmagában egy koncepciónak nem tud a részévé válni. A jogszabály is
egyértelműen elmondja, hogy ami kötelező, az a közösen ellátott feladatokra vonatkozó.
Tulajdonképpen a koncepció szerkezet is így épül fel, nagyban támaszkodva az intézmény
beszámolójára, az intézmény által közösen ellátott feladatokat mutatja be, illetve a települések
demográfiai változásai nyomán levonható következtetéseket, amelynek a 61. oldalán vannak a
megállapítások és a javaslatok, majd ezt követi a javasolt kronológiája a megvalósításnak,
illetve a fejlesztési stratégia irányait mutatom be, mely fejlesztési programhoz illeszthetőek
ezek a megoldási javaslatok. Azt a részt, amely fejlesztés költség igényes, nagyon jól
illeszthető a jelenleg érvényben levő pályázati rendszerhez. Látjuk, hogy a mai napon 300
milliós nagyságrendű pályázat illeszthető azokhoz a javaslatokhoz, amiket a koncepció
megfogalmazott.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Mikor megkaptam a koncepciót magam is meglepődtem, hiszen előtte egyeztettünk és a
kollegáimat külön kértem, hogy időben kerüljenek be az anyagok a kistérséghez.
Kettéválasztanám. Itt egy egészen más dolgot hallottam. Bekérték az adatokat, és 9.én délelőtt
meg is kapták a kollegák emailon. Ennek ellenére nagyon régi, már nem aktuális anyagok
szerepelnek a koncepcióban. Az első fele megérkezett hamarább. Úgy gondolom, hogy ezt
feltétlenül át kell vezetni, és nem értek egyet Kóra Jánosnak azzal a gondolatával, hogy
Kétegyházát vegyük ki. A feladatellátás az egész kistérség területén történik, az hogy az
önkormányzat önmaga látja el, vagy a kistérségen keresztül, ilyen értelemben szerintem ez
mindegy, mert bármelyik pillanatban dönthet úgy a mi önkormányzatunk, hogy belép a
szociális feladatellátással a kistérségbe, és akkor nincs semmi a településről a koncepcióba.
Benne kell, legyenek a Kétegyházát érintő adatok, hiszen a kistérséget mutatjuk be. Az
adatokat átjavíttattam a koncepcióban is, tehát ez segítséget nyújt ahhoz, hogy a már meglévő
adatoknál a helyes adatok kerüljenek beírásra. Kérem ezek átvezetését. Úgy gondolom, hogy a
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teljes Alapító Okiratunkban, amiket vállalunk feladatokat, azok teljes kistérségre vonatkoznak,
így a szociális ellátás is, és a település annyi feladattal vesz részt, amennyit éppen akkor
döntött.
Kóra J ános (feladatellátási referens)
Hangsúlyozni kívánom, hogy rövid volt azaz idő intervallum, amely az elkészítésre
lehetőséget adott. Jó magam is törekedtem arra, hogy a kistérség minden települése szerepeljen
ugyanazon metódus szerint, ugyanazon adatok vonatkozásában, mert így lehet olyan
következtetéseket levonni, amely meg tudja mutatni minden település sajátosságait. Amikor a
feladatot megkaptam még azon a napon elektronikus levelet küldtem minden településre, majd
a következő napon szükségessé váltak még más adatok is, így ekkor már telefonon beszéltem
minden település jegyzőjével. Nem érkezett meg minden adat, amiből lehetett volna
grafikonokat is készíteni. 9.én 11 órakor adtam le az anyagot, és 11 óra 40 perckor érkeztek
meg azok az anyagok, amelyet fel lehetett volna dolgozni, de nem tudtam már megtenni, hiszen
az anyag lezárásra került. Abban az esetben, ha Kétegyháza belép feladatokkal, abban az
esetben a koncepciót lehet aktualizálni, a törvény arról rendelkezik, hogy két évente legkésőbb,
úgy hogy illeszkednie kell a megyei koncepcióhoz. Meglátásom szerint azért volna szükséges
elfogadni ezt a koncepciót, mert másképp ez a három pályázat nem fog bemenni.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Kétegyháza rendelkezik egy szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, azt az én kollegáim
átküldték. Ami adatok itt vannak, nem helyesek, és ezeket kellene átírni az anyagban, a többi
maradhat. Ideért a tárgyalás előtt az anyag, ugyan egy picit késett, amiért elnézést kérek, és
kérem, hogy a mi adatainkat vezessük át, akkor elfogadhatónak tartom a koncepciót.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megoldhatónak tűnik ez, bár az lenne a kérésem, hogy akkor, amikor adatokat és információkat
kérünk azok szükségesek, és nyilván ha határidők vannak, akkor adott esetben a jegyzők,
segítsenek ebben. Elhangzott, hogy ezek fontosak, pályázathoz szükségesek, és az előkészített
pályázatok bukhatnak meg, viszont azt is szeretnénk, ha a valós helyzetet tükrözné ez a
koncepció. Ehhez viszont az kell, hogy szorosabban működjünk együtt.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Nem könnyű egy ilyen koncepciót összehozni. Meg vannak a szakaszai, a felépítési menete, az
elemzési technikája, ebből levonni konzekvenciákat, célokat kitűzni, megfogalmazni azokat a
feladatokat, amelyeket ennek alapján meg kell, tegyünk. Támogatom polgármester asszony
javaslatát, hogy a technikai jellegű kiegészítéseket tegyük, meg és ne maradjon ki. Szépen fel
van sorolva, hogy milyen lehetőség áll a kistérség előtt, erre lehet jól építeni, és ha erre nem
tudunk jól hivatkozni, a pályázatokat el fogják utasítani. Bízom benne, hogy ez a koncepció jól
fogja szolgálni a kistérség és települések érdekeit is.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja a
határozati javaslat mellékletét képező Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, a Kétegyházi módosítást figyelembe véve, az
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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61/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a határozati javaslat mellékletét képező Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a Kétegyházi adatok helyesbítésével.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
3. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Feladatellátásról
rendelkező Megállapodás módosítása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A szociális feladatok átadása miatt van erre szükség, illetve a pontosítás miatt a két Kígyós
kilépése miatt, valamint a települések nem egyformán léptek be a Társulásba, és a vagyonnal
kapcsolatos dolgot jelzi. Megadom a szót az előterjesztő előkészítőjének.
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda Jogi képviselő)
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása fenntartó által vállalt Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye feladatainak ellátásának érdekében a Társulás
tagönkormányzati között 2006. december 01. napján megállapodás jött létre. Itt még szerepelt
benne Szabadkígyós és Újkígyós, akik 2008. január. 01. napjától már nem tagjai a Társulásnak,
a szociális feladatokat nem az intézmény által látják el településeiken, és az itt alkalmazott
dolgozók háromoldalú megállapodás tekintetében áthelyezéssel átkerültek más intézményhez.
A két kiváló önkormányzattal külön megállapodást kötöttünk a vagyoni kérdésekben, illetve az
intézményi feladat átadása tekintetében. 2007. július. 31. napjától Elek Városa a korábbi négy
feladat helyett, valamennyi szociális feladatot átadta. A megállapodásnak ezen pontját ki
kellette egészíteni, illetve Elek Város úgy döntött, hogy nemcsak üzemeltetésbe adja át az
eszközöket, hanem tulajdonba adja.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki
elfogadja az előterjesztés mellékleteként csatolt Megállapodás módosítást – a Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Családsegítési feladatellátásáról –, egyben
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. A Megállapodás
módosítása az érintett Képviselő –testületek jóváhagyása után válik hatályossá, az
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az
előterjesztés mellékleteként csatolt Megállapodás módosítást – a Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális és Családsegítési feladatellátásáról – elfogadja, egyben
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. A Megállapodás
módosítása az érintett Képviselő –testületek jóváhagyása után válik hatályossá.
Felelős: Pluhár László elnök
Települések polgármesterei
Határidő: azonnal
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4. Gyula és Környéke Többcélú Kistér ségi Tár sulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Itt az az elem jön be, hogy jó néhányan vagyontételi nyilatkozatra vagyunk kötelesek. Az
SZMSZ pontosan tartalmazza, hogy kik azok és milyen mértékben.
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda Jogi képviselő)
Szervezeti és Működési Szabályzatunkban nem került mindezidáig feltüntetésre a Társulás
fenntartása alatt működő intézmény, az intézmény által ellátott feladatok. Ezt pótoljuk most
jelen módosításunk egy részében, illetve az elnök úr által említett vagyonnyilatkozat
szükségességét, a vagyonnyilatkozatra kötelesek körét kellett rögzíteni.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Technikai dolog, de meglepődtem, rajta mikor megláttam, hiszen eddig erre nem került sor. Mi
polgármesterek már teszünk egy vagyonnyilatkozatot a saját munkakörünkben, a saját
településünkön. Részemről nincs akadálya, már le is adtam, ha ez formailag szükséges, akkor
ennek eleget kell, tegyünk.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még valakinek észrevétele, kiegészíteni valója? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
Aki elfogadja az előterjesztésben leírtaknak megfelelően a határozati javaslatot, az
kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi VII1. fejezettel egészül ki:

VII1. fejezettel
A Társulás intézményei
(1.) A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatok közös ellátása érdekében önálló
költségvetési intézményt alapított, melynek
a.) elnevezése: Gyulai Kistérség Szociális és Gyer mekjóléti Intézménye
b.) székhelye: 5700.Gyula, Galamb u.21.
c.) az ellátott feladatai:
Gyermekjóléti alapellátás :
helyettes szülői hálózat, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása
( bölcsődei ellátás , ingyenes intézményi étkeztetés), házi gyermekfelügyelet

Szociális alapszolgáltatási feladat:
családsegítés  házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátás  pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, nappali ellátás  idősek napközbeni
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ellátása, értelmi fogyatékosok nappali ellátása –intézményen belüli szociális
foglalkoztatással, fogyatékkal élők napközbeni ellátása – intézményen belüli
szociális foglalkoztatással,
pszichiátriai betegek napközbeni
ellátása – intézményen belüli szociális foglalkozatással,
demens betegek napközbeni ellátása ,szociális étkeztetés,falugondnok,
tanyagondnoki szolgálat, korai gondozásfejlesztés integrációban,
Szociális ellátás elhelyezéssel: :
végleges és átmeneti elhelyezés, átlagos ápolástgondozást igénylők elhelyezése,
demens betegek elhelyezése

Általános igazgatás, irányítás:
intézményi vagyon működtetése , kistérségi társulási és önkormányzatai
finanszírozás,
intézményi helyiségek bérbeadása,
Munkahelyi étkeztetés: munkahelyi étkeztetés , intézményi étkeztetés
d.) Az intézmény vezetőjét a mindenkori jogszabályban előírtak szerint, pályázat útján a
Társulási Tanács bízza meg. Az intézményvezető – a mindenkori jogszabályi előírások
rendelkezéseit alapul véve  vagyonnyilatkozat tételre köteles.
e.) Az intézmény fenntartása, finanszírozása lehetőség szerint a Társulási Tanács döntése
alapján az éves költségvetésben kerül biztosításra. Amennyiben nem minden költség
fedezhető így, úgy a tagönkormányzatok és a Társulás között az intézmény megalapítása
tárgyában kötött megállapodás rendelkezései az irányadó.
2./ Szervezeti és Működési Szabályzat VIII. fejezete az alábbi 4. alcímmel és rendelkezéssel

egészül ki:
4. Vagyonnyilatkozat tételre kötelesek köre
(1) A Társulási Tanács a vagyonnyilatkozat tételére jogosultak körét az alábbiak szerint
határozza meg:
a.) Társulási Tanács elnöke
b.) Társulási Tanács alelnöke
c.) Pénzügyi és ellenőrző bizottság elnöke, tagjai
d.) munkaszervezet  Kistérségi Iroda vezetője
e.) munkaszervezet gazdasági vezetője
f.) Társulás által alapított intézmény vezetője
g.) Társulás által alapított gazdasági társaság ügyvezetője
h.) Társulás által alapított gazdasági társaság felügyelő bizottságának elnöke, tagjai.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek kötelesek a törvényi előírásnak megfelelő
határidőben, előírt formában vagyonnyilatkozatukat megtenni.
(3) A vagyonnyilatkozatok őrzésére a törvényi előírások alapján a Társulás székhelyén, egyéb
iratoktól elkülönítetten, zárt szekrényben kerül sor. A vagyonnyilatkozat formai
követelményeire, beadásának határidejére a 2007.évi CLII törvény 5.§. 11.§. és12. §ban
foglalt rendelkezések az irányadók.
3/ A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben
maradnak.
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4./ A Társulási Tanács felkéri munkaszervezetét, hogy gondoskodjon a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetbe foglalásáról, s egyben felhatalmazza
a Társulás elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető

5. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás Kistérségi Iroda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata hasonló okokból módosul. Vane valakinek
észrevétel, kiegészíteni valója? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki elfogadja az
előterjesztésben leírtaknak megfelelően a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással jelezze.
Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Szervezeti és Működési Szabályzat IV. fejezete az alábbi 12./ ponttal egészül ki:

12/. Vagyonnyilatkozat tételre kötelesek köre
Vagyonnyilatkozat tétele mellett betölthető tisztségek köre:
a.) munkaszervezet  Kistérségi Iroda vezetője
b.) munkaszervezet gazdasági vezetője.
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá eső tisztséget betöltő személyek kötelesek a törvényi
előírásnak megfelelő határidőben, előírt formában vagyonnyilatkozatukat megtenni.
A vagyonnyilatkozatok őrzésére a törvényi előírások alapján a munkaszervezet székhelyén,
egyéb iratoktól elkülönítetten, zárt szekrényben kerül sor. A vagyonnyilatkozat formai
követelményeire, beadásának határidejére a 2007.évi CLII törvény 5.§. 11.§. és12. §ban foglalt
rendelkezések az irányadók.
2/ A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben
maradnak.
3./ A Társulási Tanács felkéri munkaszervezetét, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítással egységes szerkezetbe foglalásáról, s egyben felhatalmazza a Társulás
elnökét és munkaszervezetének vezetőjét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szabályzatot aláírja.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
6. A Gyula és Környéke
Szabályzatának elfogadása

Többcélú

Kistér ségi

Tár sulás

Közbeszer zési

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Kérem az irodavezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Mögöttünk van már másfél év tapasztalat, és egy jelentős közbeszerzési eljárás is lezajlott. Így
az itt szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, hogy egy átdolgozott új és
mindenre figyelemmel levő Közbeszerzési Szabályzatot készítsünk. E szerint a Szabályzat
szerint tud majd maga a Társulás is, az intézménye is és a Kistérségi Iroda is, közbeszerzést is
lefolytatni.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Kíváne valaki az előterjesztéshez kiegészítést, észrevételt tenni? Amennyiben nem, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési
Szabályzatot, melynek hatálybalépés napja 2008. július. 01., ezzel egyidejűleg a korábbi
Szabályzatát 2008. június. 30. napjával hatályon kívül helyezi, az kézfelnyújtással szavazza
meg? Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen
előterjesztés mellékletét képező új Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja, melynek
hatálybalépés napja 2008. július. 01., ezzel egyidejűleg a korábbi Szabályzatát 2008. június. 30.
napjával hatályon kívül helyezi.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2008. június. 30.
7. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás Pénzügyi és Ellenőr ző Bizottság
elnökének megválasztása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Germán Géza polgármester úr halálát követően a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöki
posztja azóta üres. A feladatellátás jelentős mértékben sérül, így ezt a Társulási Tanácsnak
célszerű lenne minél hamarabb betölteni. Az előzetes egyeztetett vélemény alapján Dr. Perjési
Klára Gyula Város polgármester asszonyát javasoljuk elnöknek. Elvállaljae polgármester
asszony?
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Köszönöm, és vállalom.
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Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane más valakinek javaslata, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét illetően?
Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
elnökének Dr. Perjési Klárát válasszuk meg, az kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság elnökének Dr. Perjési Klárát választja meg.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Az előterjesztésben szó van elnökhelyettes választásáról is.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Javaslom Dr. Tarr Lajost, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének,
válasszuk meg.
Dr. Tar r Lajos (Lőkösháza polgármester)
Köszönöm, és tisztelettel elfogadom.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének Dr. Tarr Lajost válasszuk meg, az kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
67/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság elnökhelyettesének. Dr. Tarr Lajost választja meg.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
8. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás Tár sulási Megállapodás
módosítása
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Kizárólag technikai jellegű módosítást kell átvezetnünk a Társulási Megállapodáson. A
megállapodás nem tartalmazta a fenntartott intézményünket, továbbá minden évben korrigálni
kell az újonnan beérkező KSH adatok alapján a települések lakosságszámát, és Dr. Tarr Lajos

19

polgármester úr nevének a feltüntetése történik meg. Mivel technikai jellegűek a kiegészítések,
ezért hatályossá válásukhoz elegendő a Társulási Tanács döntése.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Kérdése, észrevétele vane valakinek? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az
előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
68/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
többször módosított társulási megállapodás 4.§a az alábbi d.) ponttal egészül ki:
d./ A Társulás által fenntartott intézmény neve: Gyulai Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye
székhelye: 5700.Gyula, Galamb u.21.
Az intézmény által ellátott feladatok:
 Gyermekjóléti alapellátás :
helyettes szülői hálózat, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása
( bölcsődei ellátás , ingyenes intézményi étkeztetés), házi gyermekfelügyelet
 Szociális alapszolgáltatási feladat:
családsegítés  házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátás  pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek
közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, nappali ellátás  idősek napközbeni
ellátása, értelmi fogyatékosok nappali ellátása –intézményen belüli szociális
foglalkoztatással, fogyatékkal élők napközbeni ellátása – intézményen belüli
szociális foglalkoztatással,
pszichiátriai betegek napközbeni
ellátása – intézményen belüli szociális foglalkozatással,
demens betegek napközbeni ellátása ,szociális étkeztetés,falugondnok,
tanyagondnoki szolgálat, korai gondozásfejlesztés integrációban,
 Szociális ellátás elhelyezéssel: :
végleges és átmeneti elhelyezés, átlagos ápolástgondozást igénylők elhelyezése,
demens betegek elhelyezése
 Általános igazgatás, irányítás:
intézményi vagyon működtetése , kistérségi társulási és önkormányzatai
finanszírozás,
intézményi helyiségek bérbeadása,
 Munkahelyi étkeztetés: munkahelyi étkeztetés , intézményi étkeztetés
2./ Társulási Tanács egyben felhatalmazza munkaszervezetét, hogy az egyéb – aktuális
lakosságszám és polgármester változásokat átvezesse.
3./ A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pluhár László elnök
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9. Törvényességi észrevétel
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Többek között ezért választottuk szét a Fejlesztési Tanács és a Többcélú Társulás ülését.
Korábban arról döntöttünk, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben az
egyéni térítési díjak, megállapítását fogja elvégezni. Ez viszont nem jogszerű. A harmadik
pedig a Társulás által fenntartott intézmény feltüntetése a Társulási Megállapodásban. Ezzel
kapcsolatban vane valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Aki
elfogadja az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot, mely az előbb említettekről szól,
kérem, szavazzon. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
69/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a DélAlföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal 2/285/2008. számú törvényességi észrevételeiben foglaltakat
megtárgyalta és az érintett észrevételekkel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza:
A Társulási Tanács úgy dönt, hogy e l f o g a d j a :
 a társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeként megjelölt intézmények feltüntetése
tárgyában tett észrevételt és egyben intézkedik a társulási megállapodás e vonatkozásban
történő módosításáról;
 a Társulási Tanács, mint fejlesztési tanács határozatainak meghozatala tárgyában tett
észrevételt; s egyben rögzíti, hogy önálló jegyzőkönyv készül s a fejlesztési tanácsként
meghozott határozatoknál ezen minőség feltüntetését rendeli el, s egyben tájékoztatja a
Hivatalt, hogy fejlesztési tanácsként hozott határozatainál mind a szervezeti és működési
szabályzatában (III.fejezet 9.3 pont (7) bekezdése), mind a társulási megállapodásban
(2.§.k./pontja) tartalmaz külön rendelkezést;

Társulási Tanács a bizottsági hatáskör átruházása tárgyában tett észrevételt azzal
fogadja el, hogy a Hivatal tudomására hozza, hogy ezen tárgyban a szervezeti és működési
szabályzatát a 28/2008.(IV.10.) szám alatti határozatával már módosította.
Felelős:
Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: azonnal
10. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás 2008. évi költségvetésének
módosítása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megkérem Csúz Istvánné gazdasági vezetőt, hogy ismertesse a módosítás szükségszerűségét.
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Czúz Istvánné (Kistérségi Iroda gazdasági vezető)
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Gyulai tagintézményénél a
meg növekedett feladatok miatt szükségessé vált újabb iroda kialakítása. A helyiség átalakítása
miatt jelentkező felújítási kiadásokra 800 e Ft átcsoportosítása szükséges. A költségvetés
módosításra ezen átcsoportosítás miatt van szükség.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Társulás 2008. évi költségvetését a csatolt mellékletek
szerint 989. 494 e Ft bevételi és 989.494 e Ft kiadási főösszegben határozza meg, az
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2008.(06. 12.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Társulás 2008. évi költségvetését a csatolt mellékletek szerint 989. 494 e Ft bevételi és 989.494
e Ft kiadási főösszegben határozza meg.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A zárt ülés előtt vane valakinek bejelenteni valója, észrevétele? Ha nincs több észrevétel,
bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a mai Társulási
Tanácsülésünket ezennel bezárom.

Gyula, 2008. június. 12.


Pluhár László
elnök


Dr. Perjési Klára
jkv. hitelesítő


Kalcsó Istvánné
jkv. hitelesítő
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