JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi Tárgyaló Termében 2008. október 03.napján 8
óra 30 perckor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács
ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Pluhár László - Társulás elnök Elek polgármester, Kalcsó Istvánné – alelnök Kétegyháza
polgármester, Dr. Perjési Klára – PB. Elnök Gyula polgármester, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza
polgármester
Meghívottként megjelentek:
Szilágyiné Tóth Erzsébet – Szociális Intézményigazgató, Strifler Györgyné - Szociális
Intézmény gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi iroda jogi képviselő, Békési
Mihály Tibor – Doboz Nagyközség Önkormányzata alpolgármester, Hanyecz Ágnes –
Pénzügyi Bizottság külső tag, Csúz Istvánné – Kistérségi Iroda gazdasági vezető, Kóra János –
Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens
Pluhár László (elnök)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag
jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Kalcsó Istvánné személyében 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, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
108/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó
Istvánné tanácstagot, Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: Pluhár László elnök
Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök)
A meghívóban feltüntetett napirendekhez jött még egy, amelyet zárt ülésen kell
megtárgyalnunk. Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat.
Fő napirend:
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi I. féléves pénzügyi
beszámolója
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2. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének
módosítása
3. Gyulai Kistérség Központi Orvosi Ügyeletének további működése
4. Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása
5. Szakmai továbbképzések finanszírozása a kistérségben dolgozó szociális munkások
számára
6. Tanyagondnoki szolgálat kisbuszának beszerzése
Bejelentések:
Zárt ülés:
7. Térítési díj elengedésének kérelme
Pluhár László (elnök)
Aki a mai napirendi pontokkal egyetért, kérem, hogy 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:
109/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés napirendi
pontjait.

Fő napirend:
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi I. féléves pénzügyi
beszámolója
2. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének
módosítása
3. Gyulai Kistérség Központi Orvosi Ügyeletének további működése
4. Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása
5. Szakmai továbbképzések finanszírozása a kistérségben dolgozó szociális munkások
számára
6. Tanyagondnoki szolgálat kisbuszának beszerzése
Bejelentések:
Zárt ülés:
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7. Térítési díj elengedésének kérelme
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi I. féléves pénzügyi
beszámolója
Pluhár László (elnök)
Az előterjesztés előkészítőjének, és a Pénzügyi Bizottság elnökének van-e szóbeli kiegészíteni
valója? Amennyiben igen, kérem, tegyék meg.
Csúz Istvánné (Kistérségi iroda gazdasági vezető)
Az eredetileg benyújtott beszámolóban két szám elírása történt, és ennek helyesbítését
szeretném, ha eredetiként fogadnák el. A normatív állami támogatások tekintetében a 410. 698
helyett 390. 358, és a 18. 485 helyett 38. 825.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási
Tanácsnak a Társulás 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 499. 264 e Ft bevételi és 512.
566 e Ft kiadási összeggel.
Pluhár László (elnök)
Van-e még valakinek észrevétele, kiegészíteni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás 2008. évi I. félévi költségvetési beszámolóját
499.264 e Ft bevételi és 512.566 e Ft kiadási összeggel, 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:
110/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás
2008. évi I. félévi költségvetési beszámolóját 499.264 e Ft bevételi és 512.566 e Ft kiadási
összeggel elfogadja.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: értelem szerint
2. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének
módosítása
Pluhár László (elnök)
Az előterjesztés előkészítőjének, és a Pénzügyi Bizottság elnökének van-e szóbeli kiegészíteni
valója? Amennyiben igen, kérem, tegyék meg.
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Csúz Istvánné (Kistérségi iroda gazdasági vezető)
A költségvetés módosításhoz kiosztott anyag tartalmazza a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális Intézmény tételes költségvetés módosítási igényét, amely egyrészt a normatíva
változásából adódik. Úgy gondolom, hogy ez a költségvetés módosítás még nem az utolsó,
évközben még további költségvetés módosításra lesz szükség. Az I. számú határozati javaslat
mellett kiosztásra került egy II. számú határozati javaslat is, melyet elfogadásra javaslok.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak a I. és II. számú határozatokat.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Örülök a takarékos gazdálkodásnak. Addig jó míg pluszban tudjuk ezeket a változásokat
átvezetni, javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatokat.
Pluhár László (elnök)
Van-e még valakinek észrevétele, kiegészíteni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás 2008. évi költségvetését a csatolt mellékletek
szerint 1.061.844 e Ft bevételi és 1.061.844 e Ft kiadási főösszegben, 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:
111/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Társulás 2008. évi költségvetését a csatolt mellékletek szerint 1.061.844 e Ft bevételi és
1.061.844 e Ft kiadási főösszegben határozza meg.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök)
Aki úgy dönt, hogy elfogadja a 2008.évi költségvetési törvény III. számú mellékletében
megjelenő normatívák hatékony felhasználásának érdekében a Társulás által vállalt, de külön
normatívával nem fedezett feladatok támogatását –az egyedi igények és a Társulás
költségvetésének teljesülése függvényében – biztosítja, egyben felhatalmazza a Társulás
elnökét, hogy a szükséges pénzügyi átcsoportosítást jóvá hagyja, és az érintett
tagönkormányzatokkal, a nyújtott támogatásokra vonatkozó megállapodásokat a Társulás
nevében aláírja, 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:
112/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2008.évi költségvetési
törvény III. számú mellékletében megjelenő normatívák hatékony felhasználásának érdekében
úgy dönt, hogy a Társulás által vállalt, de külön normatívával nem fedezett feladatok
támogatását –az egyedi igények és a Társulás költségvetésének teljesülése függvényében –
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biztosítja, egyben felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a szükséges pénzügyi átcsoportosítást
jóvá hagyja, és az érintett tagönkormányzatokkal, a nyújtott támogatásokra vonatkozó
megállapodásokat a Társulás nevében aláírja.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: értelem szerint
3. Gyulai Kistérség Központi Orvosi Ügyeletének további működése
Pluhár László (elnök)
A Medic-Help Bt jelezte a Társulási Tanács felé írásban, hogy nem kívánja tovább működtetni
ezen keretek között a központi orvosi ügyeletet. A korábbi szerződések alapján a jelzést
követően még fél évig kötelező működtetnie, hiszen az összeg nagysága megköveteli azt, hogy
egy közbeszerzési eljárást bonyolítsunk le.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a határozati javaslatot módosítva a következő határozatot
javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak: A Társulás a Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet
további - változatlan településre kiterjedő- működése érdekében nyílt közbeszerzési eljárás
lefolytatására pályázatot hirdessen, továbbá felkéri a társulás elnökét, hogy a közbeszerzési
eljárás lebonyolítása vonatkozásában kérjen be ajánlatot Gyula Város Önkormányzat
Városgazdálkodási Igazgatóságától is, és más most felhatalmazza a társulás elnökét, hogy
annak ismertében a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést a közbeszerzés
lebonyolítására.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Meglepődve láttam, hogy nem kívánja tovább folytatni a tevékenységét a korábbi vállalkozó,
de azért azt itt most meg kell, jegyezzük, hogy tulajdonképpen ezt a problémát ő megoldotta,
hiszen nekünk is gondunk volt a vállalkozó tevékenységével, az ügyeleti rendszerrel az utóbbi
időben. Tehát az anyagiak önmagában, az hogy neki nincs elegendő anyagi fedezete, ez nem
magyarázat, hanem valószínű és tudjuk is, hogy gondjai támadtak az ügyelet megszervezésével
kapcsolatban és ezért jutott idáig. Nálunk is panaszok voltak, és remélem hogyha most kiírjuk
ezt a közbeszerzési eljárást, akkor sikerül egy olyan új vállalkozóval, céggel szerződést kötni,
ahol megoldásra kerül a mi problémánk is, tehát a lakosok problémái, és zavartalanabb lesz az
orvosi ügyeleti ellátás. Egyetértek azzal, hogy próbáljuk meg olcsóbb megoldással a
közbeszerzési eljárást lefolytatni, mert elég soknak tűnik ez, bár látom, hogy három cég adott
ajánlatot és mindegyiknek az ajánlata elég magas. Lehet, hogy ez a piaci ára, de azért kíséreljük
meg, próbáljuk meg hátha sikerül olcsóbban megoldani.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester)
Én is ezzel kapcsolatban fejezném ki némi aggályomat, hogy egy picit magasnak találom az
eljárás költségét, és esetleg ha ezen lehetne faragni. Másrészt az orvosi ellátásnak a
megszervezettsége, illetve a zavartalan biztosítása nyilvánvaló, és szerintem minden település
vezető számára elsődleges a lakosság egészségügyi biztonsága. Megfelelő szolgáltatóval ezt
hosszú távon reméljük, hogy sikerül garantálni ez után az eljárás után.
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Kóra János (Kistérségi iroda feladat-ellátási referens)
Polgármester asszony véleménye meglehetősen negativisztikus színben tüntette fel a
vállalkozót, a vállalkozást. Gyula városában panaszmentes volt az ügyelet megszervezése ez
alatt a kilenc esztendő alatt, amíg tevékenykedett a vállalkozó. Az hogy a kistérségi szintű
kiterjesztés után, egyrészt a távolságok, másrészt a lakosok által elvárt ügyeleti szolgáltatás,
amely adott esetben, sőt gyakran köze nincs a sürgősségi ellátáshoz, házi orvosi napközbeni
tevékenységek közé sorolhatók azok a panaszok, azok a kérések, amivel az ügyeletet
megkeresték, azt gondolom, hogy mindenképpen köszönet illeti a Bassam Ali doktort és a
csapatát azért a tevékenységért, amit tett.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Megköszönjük természetesen a többéves munkáját a vállalkozónak ezzel én is egyetértek, de
azt, hogy nálunk voltak problémák, ezt ne rejtsük teljesen véka alá. Az utóbbi időben voltak.
Lehet, hogy ő sem tehetett róla, hogy ezek a problémák így létrejöttek, de voltak. Én nem
akarom őt negatívabb színben feltüntetni, mint amilyen helyzet kialakult. Köszönjük meg
természetesen a munkáját, de arra figyeljünk oda, én azt kértem az előbb is, hogy ha egy új
vállalkozóval kötünk szerződést, azokat a hibákat, amelyek itt már előfordultak próbáljuk meg
kiküszöbölni. Ennyi és nem rossz szándékú volt a nyilatkozatom és a megjegyzésem.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
Annyit fűznék hozzá anélkül, hogy ismerném milyen problémák voltak, hogy a négy
településből álló Kistérségi társulásban két helyen van központi ügyelet. Biztosan másképp esik
az ügyelet ellátása az ügyfelek részére, ott ahol helyben van a központ, és másképp ahol nem,
tehát ahová ki kell menni. Az egy kérdés, hogy valóban kiküszöbölhető e és elvárható e minden
különösebb plusz kívánalom nélkül, hogy azokat a hibákat kiküszöböljék.
Békési Mihály Tibor (Doboz Nagyközség Önkormányzata alpolgármester)
Szeretném megköszönni a kistérségnek, hogy a továbbiakban is részt vehet az orvosi ellátásban
Doboz nagyközsége, hiszen nem vagyunk tagja a Társulásnak, és természetesen, amit a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén is tárgyaltunk, vállaljuk a közbeszerzési eljárással
kapcsolatban ránk eső összeg megtérítését.
Pluhár László (elnök)
Azt gondolom, hogy differenciáltabb az a kép az orvosi ügyelettel kapcsolatban, hiszen Gyulán
hosszú éveken keresztül kifejezetten panaszmentesen működik az orvosi ügyelet, és Dobozról
sem érkezett vissza tudomásom szerint negatív dolog. A Medic-Help Bt vezetője, aki a
központi orvosi ügyeletet szervezete, több alkalommal a Kistérségi irodában elmondta, hogy
milyen gondjai, problémái vannak. Ezeket lehet, hogy nekünk is egy kicsit határozottabban
kellett volna kiközvetíteni a településekre, Elek fele is, Kétegyháza és Lőkösháza fele is, hisz
vannak bizonyos problémák, amik eredendően kódolták a központi ügyeletnél meglévő
problémákat. Ezek települési hiányosságok is, ami az orvosi alapellátással kapcsolatosan jelen
vannak. Azt gondolom, hogy én Elekre vonatkozóan mindenképp át fogom gondolni ezt a részt.
Egyrészről a lakossági szokások, amik kialakultak a területen, hisz emlékezhetünk, hogy az
első értékelésnél elmondtuk, hogy Gyula és Doboz több nagyságrenddel nagyobb, mint Elek,
Lőkösháza, Kétegyháza, és az ügyeleti hívások között alig volt különbség. Az alapellátás
hiányosságában, vagy esetleg másképp értelmezik, egyesek, akik közreműködnek az
alapellátásban, és ennek hatására lényegesen nagyobb teher hárult a három település által
szervezett központi ügyeletre. Nyilván ezeket a problémákat is ki kell küszöbölni, ahhoz, hogy
a következőkben, ha karjuk, hogy ennyiért tudjuk működtetni. Olyan 60 millió Ft nagyságrendű
az az összeg, ami Gyula, Doboz, Kétegyháza, Lőkösháza és Elek esetében felmerül a központi
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ügyelet folyamatos fenntartására. Így nyílt közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. Az
összeget azért tartottam fontosnak elmondani, hogy a közbeszerzés lebonyolítására tett
ajánlatokat ennek a fényében értékeljük. Amíg a közbeszerzést le nem folytatjuk, bízom benne,
hogy beleférünk a szerződésben foglalt hat hónapos határidőbe, addig a meglévő központi
ügyelet folyamatosan fog működni. Ha nincs több észrevétel hozzászólás, akkor kérem, hogy
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet további - változatlan
településre kiterjedő- működése érdekében nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására pályázatot
hirdet, és felkéri a társulás elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása vonatkozásában
kérjen be ajánlatot Gyula Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatóságától is, és más
most felhatalmazza a társulás elnökét, hogy annak ismertében a legkedvezőbb ajánlattevővel
kösse meg a szerződést a közbeszerzés lebonyolítására, 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:
113/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet további - változatlan településre kiterjedő- működése
érdekében nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására pályázatot hirdet.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a társulás
elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása vonatkozásában kérjen be ajánlatot Gyula
Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatóságától is, és más most felhatalmazza a
társulás elnökét, hogy annak ismertében a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést
a közbeszerzés lebonyolítására.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint

4.

Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása

Pluhár László (elnök)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén hosszasan beszéltünk erről. Hasznos dolognak indult
és több olyan feladatot végzett el, ami mindannyiunk számára kedvező és pozitív volt, annak
ellenére, hogy a végkicsengése kicsit negatívra sikeredett.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot.
Pluhár László (elnök)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben
feltüntetett határozati javaslatot, mely a Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság
végelszámolásával kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket tartalmazza pontokba szedve,
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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114/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint alapító, a
társaság legfőbb szerve, ezennel elhatározza a Gyula és Környéke Tudásközpont
Oktatási Közhasznú Társaság (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) jogutód nélküli megszűnését
végelszámolással.
2. Végelszámolás kezdő időpontját 2008. október 15. napjában állapítja meg.
3. Végelszámolónak Lebenszky Attila (szül. Berching, 1946.01. 31., an. Pallang
Erzsébet) 5700. Gyula, Kenyérsütő u.28/a. szám alatti lakost jelöli ki, feladatát
térítésmentesen végzi.
4. Megállapítja, hogy a Társaság Ügyvezetőjének megbízatása a végelszámolás kezdő
időpontjában megszűnik.
5. Ezennel kinyilatkoztatja, hogy a jelenlegi adatok alapján a Kht a törzstőkéjét 3.000.000,-Ft - meghaladó vagyonnal nem rendelkezik, így nem kell határoznia a
törzstőkét meghaladó vagyon sorsáról.
6. Társulási Tanács ezennel felhatalmazza a Végelszámolót, hogy a végelszámolás kezdő
időpontjától számított nyolc napon belül jelentse be a Cégbíróságnak a végelszámolási
eljárás megindítását és az azt követő szükséges intézkedéseket, megtegye.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
5. Szakmai továbbképzések finanszírozása a kistérségben dolgozó szociális
munkások számára
Pluhár László (elnök)
Megkérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse az általuk
elfogadottakat.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a következő határozat hozta, melyet elfogadásra javasol a
Társulási Tanácsnak: A Szakmai továbbképzések finanszírozása a kistérségben dolgozó
szociális munkások számára napirendet mai ülésen ne tárgyalja meg, ugyanakkor hatalmazza
fel a Tárulási Tanács elnökét, hogy szándéknyilatkozatot tegyen a Tessedik Sámuel
Egészségügyi Főiskola részére, melyben kinyilatkoztatja, hogy egyetért a szociális munkások
részére történő továbbképzések szükségességével, és bízik benne, hogy a jövő évi költségvetés
elfogadásakor anyagilag is hozzá tud járulni a sikeres továbbképzés lebonyolításához.
Pluhár László (elnök)
Van-e kérdés, észrevétel ezzel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs szavazásra
bocsátom a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát. Aki elfogadja, hogy vegyük le
napirendről a Szakmai továbbképzések finanszírozása a kistérségben dolgozó szociális
munkások számára című napirendet, kérem, hogy 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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115/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, úgy dönt, hogy a Szakmai
továbbképzések finanszírozása a kistérségben dolgozó szociális munkások számára napirendet
mai ülésen nem tárgyalja meg.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök)
Aki elfogadja, hogy felhatalmazást ad a Társulás elnökének, hogy szándéknyilatkozatot tegyen
a Tessedik Sámuel Egészségügyi Főiskola részére, melyben kinyilatkoztatja, hogy egyetért a
szociális munkások részére történő továbbképzések szükségességével, és bízik benne, hogy a
jövő évi költségvetés elfogadásakor anyagilag is hozzá tud járulni a sikeres továbbképzés
lebonyolításához, 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:
116/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, úgy dönt, hogy
felhatalmazza a Tárulási Tanács elnökét, hogy szándéknyilatkozatot tegyen a Tessedik Sámuel
Egészségügyi Főiskola részére, melyben kinyilatkoztatja, hogy egyetért a szociális munkások
részére történő továbbképzések szükségességével, és bízik benne, hogy a jövő évi költségvetés
elfogadásakor anyagilag is hozzá tud járulni a sikeres továbbképzés lebonyolításához.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
6. Tanyagondnoki szolgálat kisbuszának beszerzése
Pluhár László (elnök)
Korábban nyújtottunk be egy pályázatot a tanyagondnoki szolgálat kisbuszának beszerzésével
kapcsolatosan. Ez a pályázat nyert 9. 854. 000.- Ft vissza nem térítendő támogatást. Két
határozati javaslatunk van. Megkérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az általuk elfogadottakat.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak azt a határozatot, hogy felkéri a társulás munkaszervezetét, a Kistérségi
Irodát az 1 db Tanyagondnoki szolgálatot ellátó kisbusz közbeszerzési eljárásának
lefolytatására, az ajánlat elkészítésére, és 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak azt a határozatot, amiben 5 tagú Bíráló Bizottságot hoz létre a
Tanyagondnoki szolgálatot ellátó kisbusz közbeszerzési eljárásával kapcsolatban.
Pluhár László (elnök)
Van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki
elfogadja, hogy kérjük fel a társulás munkaszervezetét, a Kistérségi Irodát az 1 db
Tanyagondnoki szolgálatot ellátó kisbusz közbeszerzési eljárásának lefolytatására, az ajánlat
elkészítésére, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
117/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy felkéri a
társulás munkaszervezetét, a Kistérségi Irodát az 1 db Tanyagondnoki szolgálatot ellátó kisbusz
közbeszerzési eljárásának lefolytatására, az ajánlat elkészítésére.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök)
Aki elfogadja, hogy 5 tagú Bíráló Bizottságot hoz létre a Tanyagondnoki szolgálatot ellátó
kisbusz közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbiak szerint: Pluhár László, Dr. Tarr
Lajos, Lebenszky Attila, Csúz Istvánné, Dr. Nagy Adrienn, 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:
118/2008.(10. 03.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 5 tagú
Bíráló Bizottságot hoz létre a Tanyagondnoki szolgálatot ellátó kisbusz közbeszerzési
eljárásával kapcsolatban az alábbiak szerint:
- Pluhár László
- Dr. Tarr Lajos
- Lebenszky Attila
- Csúz Istvánné
- Dr. Nagy Adrienn
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: értelem szerint
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgatónő)
Azt hiszem, hogy köszönetet kell mondanom a pályázat írójának is, hiszen ez a kisbusz az
intézmény vagyonát gyarapítja, ugyanakkor a szakmai munkát is segíti. Tudomásom szerint ezt
a pályázatot Kóra János írta, és még egyszer köszönöm az intézmény nevében.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester)
Én is köszönetemet szeretném kifejezni, reméljük, hogy Gyulán illetve Lőkösházán azokat az
embereket, akik esetlegesen távolabb élnek a településtől, megfelelően fogja szolgálni, ez a
technikailag és a mai kornak megfelelő kisbusz.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester PB elnök)
Dicséret illeti a pályázatírót, ugyanakkor a lobbizásról sem szabad elfelejtkezni, ami a Társulás
elnökére vonatkozik.

10

Pluhár László (elnök)
Elérkeztünk a 7. napirendi ponthoz, mely, mint említettem zárt ülésen lesz megtárgyalva, mivel
egyéni térítési díj megállapításáról van szó. Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor
megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a mai Társulási tanácsülésünket ezennel 9 óra 35
perckor bezárom.

------------------------------------Pluhár László
elnök

-----------------------------------------Kalcsó Istvánné
jkv. hitelesítő

------------------------------------Germán Jánosné
Jegyzőkönyvkészítő
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