J EGYZŐKÖNYV

Iksz: 47/2008

Készült:
Gyula Kistérségi Iroda (5700 Gyula, Damjanich u. 6. sz.) tárgyaló termében 2008. február. 13
án 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács

ülésén.
J elen vannak:
Szavazati joggal r endelkező tagok:
Pluhár László – elnök, Elek polgármestere, Telek János – Lőkösháza alpolgármestere,
Dr. Perjési Klára – Gyula polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere,
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Strifler Györgyné – GYKESZGYI, Szilágyiné Tóth
Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, Mokáné dr. Komlódi Eszter – Gyula PMH, Kóra János –
Kistérségi Iroda szociális referens,
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag
jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Telek János alpolgármester 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 3
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
01/2008.(02. 13.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta Telek
János tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Pluhár László elnök
Telek János – tanácstag
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Szeretném a mai napirendi pontokat ismertetni.
I. Fő napirendek:
1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény étkezési térítési
díjainak módosítása
2. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2007. évi
költségvetés előirányzatának módosítása
II. Bejelentések:
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Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
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:
02/2008.(02. 13.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés
napirendi pontjait.
I. Fő napirendek:
1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény étkezési térítési
díjainak módosítása
2. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2007. évi
költségvetés előirányzatának módosítása
II. Bejelentések:

Felelős: Pluhár László – elnök
Határidő: azonnal

I. Fő napirendek:

1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény étkezési térítési
díjainak módosítása

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megkérdezem az Intézményvezetőt, hogy vane szóbeli kiegészíteni valója az első napirendi
pont előterjesztéséhez.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI vezető)

Az intézményvezető örömét fejezte ki a térítési díjakat illetően, mivel ilyen alacsony térítési
díjakra rég nem volt lehetőség. Ez annak köszönhető, hogy az állami támogatás differenciált,
jövedelemhez kötött. Az intézményvezető részletesen ismertette Gyula, Elek, Lőkösháza
szociális étkeztetését, személyi térítési díjait a 2008. január. 01.től ellátást igénylők esetében,
és a 2007. december 31.én ellátásban szerepeltek között, mely térítési díjakat előzetesen az
érintett polgármesterekkel leegyeztetett. Elek vonatkozásában kérte, hogy a határozatot
eredetiben fogadja el a tanács úgy, hogy az önköltség megállapítása a 2008. évi költségvetési
tervezet ismeretében fog megtörténni.
Elek és Lőkösháza tekintetében nem lett megállapítva, Gyulán meg lett állapítva, ha az
étkeztetés kiszállítással történik, kiszállítási díj legyene meghatározva, amire javaslatot kérek.
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Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Nálunk most működik egy rendszer, ami 40. Ftért kiviszi.
Telek J ános (Lőkösháza alpolgármester)
Lőkösházán nincs ilyen rendszer, de ezt a testülettel meg kell beszélni.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI vezető)
Mi segítünk egy előterjesztés elkészíteni, amit átküldünk emailon. A testület pedig eldönti,
hogy kérneke házhozszállítási díjat felszámolni.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Gyulán miért ilyen magas az önköltség? Mitől függ ez, mert látom, hogy ahány település, annyi
féle önköltség van megállapítva?
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI vezető)
Azért, mert Gyulán az étkezési térítési díj, és ezzel a színvonal is magasabb. Minden évben
éppen a magas költségek miatt egy felmérést végzünk. „A” és „B” menü található nálunk
mindennap, melyet a Zsigmond konyha biztosít. Minőségében és mennyiségében is megfelelő
kiszolgálást kapunk, mely az idősek véleménye.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Mi elkészítettük a költséghaszon elemzést, és elkészültek az árak, hasonlóak az itt kimutatott
árakhoz. Mi is fogunk versenyeztetni, hiszen elég magasak az árak. Mi az időseknek Elekről
hordjuk az ételt, a gyerekeknek pedig a szakmunkásképző intézetben főznek.
Telek J ános (Lőkösháza alpolgármester)
Mi szerettük volna Elekről hordani az ételt, de a testületen ezt nem lehetett átvinni, így olyan
megoldást találtunk, hogy egy élelmezésvezetővel, akinek szakács végzettsége van, egy
konyhalánnyal és a többit közhasznú munkással próbáljuk megoldani.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A Jobb Jövőért Alapítvány a megye teljes területen ellátási jogot kapott. Ez az alapítvány ezer
fős házi segítségnyújtást végez. Számolni kell azzal, hogy minden településen konkurenciát fog
jelenteni az ő jelenlétük. Az ellátást elvégzik, csak a kevésbé ellátásra szorulókat keresik meg
elsősorban.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI vezető)
Mi pedig pontosan azokat keressük meg, akik valóban ellátást igényelnek, és nem a
könnyebbik oldalát nézzük a helyzetnek. Gyulán nem tapasztaltam, hogy csökkent volna az
ellátotti létszámunk. Úgy gondolom, hogy az, ami kialakult itt Gyulán és ismertté vált, azok az
emberek, akik eddig is dolgoztak, és jól tették a dolgukat, egy ideig ők ezt meg tudják védeni.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Az a véleményem, hogy érdemes volna őket 12 hónap múlva meghívni egy közös
beszélgetésre. Talán láthatnánk, hogy sértie a köreinket, és ha igen mennyire, és mit tehetünk.
Ha nem sérti a mi köreinket, akkor nem baj az, ha plusz pénzt hoz be, és arra használja fel,
amire fel kell.
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Adjunk még időd magunknak és szerezzünk tapasztalatokat. Nálunk is vannak észrevételek, de
nincs jogunk belenézni a dokumentumokba, így az ellátottak véleményére kell támaszkodnunk.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI vezető)
Ha szükség van rá, és ezzel előrébb jutunk, én a sajátomnál bevállalom a helyszíni ellenőrzést
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még ezzel kapcsolatosan valakinek észrevétele, kiegészíteni valója? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény étkezési térítési díjait a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően
fogadjuk el, az 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:
03/2008.(02. 13.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény étkezési térítési díjait jelen
előterjesztés mellékletének megfelelően fogadja el.
Felelős: Pluhár László  elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet  intézményvezető
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Aki elfogadja, hogy a térítési díjak módosításánál Elek vonatkozásában a 2008. évi
költségvetés tervezetet vegyük figyelembe, mivel 2007.es adat nem áll rendelkezésre, 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:
04/2008.(02. 13.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a térítési
díjak módosításánál Elek vonatkozásában a 2008. évi költségvetés tervezetet veszi figyelembe,
mivel 2007.es adat nem áll rendelkezésre.
Felelős: Pluhár László  elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet  intézményvezető
Határidő: értelem szerint
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2. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer mekjóléti Intézmény 2007. évi
költségvetés előirányzatának módosítása

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A 2007. évi költségvetés előirányzatának módosításával kapcsolatban vane kiegészíteni valója,
észrevétele bárkinek?
Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)
Az októberi módosítás óta eltelt időben, történtek ismét változások, melyeket szerepeltetnünk
kell, és amelyek a következők:
1. Működési célú pénzeszköz átvétele a polgármesteri keretből a rászorultak
megsegítésére
2. Működési célú pénzeszköz átvétele a 2006. évi pénzmaradvány miatt
3. Dologi előirányzat átcsoportosítása felhalmozási kiadásra
4. Bérek és munkaadói járulék átcsoportosítása dologi előirányzatra
Ezeket, muszáj megtenni a fenntartónak, a Társulásnak, ahhoz, hogy a beszámoló a számviteli
törvénynek megfeleljen.
Telek J ános (Lőkösháza alpolgármester)
A költségvetés előirányzatának módosításánál a bevételi oldal tiszta, viszont a kiadási oldalnál
vannak kérdéseim. Az átcsoportosításoknál, ha megnézem az összegeket, melyeket százalékra
kivetítek, akkor nagy eltéréseket találok. Ebben kérnék segítséget, hogy átláthassam a
különbségeket.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI vezető)
Természetesen, ha részletesen kéri az alpolgármester úr a kimutatást, akkor elkészítjük, és
elküldjük, mert most nem készültünk ezzel. A könyvelésben részletesen meg fogjuk nézni,
hogy mi okozza a személyi és járulékok százalékban ennyire nagy különbségét.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A következő ülésre kérem ezt a kimutatást elkészíteni, és a bejelentések kapcsán visszatérünk
rá. Ha másnak nincs észrevétele, hozzászólni valója, akkor felteszem szavazásra. Aki elfogadja
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 2007. évi költségvetési
előirányzatát 688. 714. 000. Ft bevételi, és 688. 714. 000. Ft kiadási végösszegre módosítással
a csatolt melléklet alapján, 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:
05/2008.(02. 13.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 2007. évi költségvetési
előirányzatát 688. 714. 000. Ft bevételi, és 688. 714. 000. Ft kiadási végösszegre módosítja a
csatolt melléklet alapján.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet
Határidő: értelem szerint
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II. Bejelentések:
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Február 16. és 19.e között megküldik az (1) új kistérségi koordinátor állásbetöltésére
hozzájuk beérkezett 5 legjobb pályázatot. A kistérségi Területfejlesztési Tanácsnak február 21.
ig kell véleményt mondania és a megküldött adatlapot kitöltve a Dél Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke részére visszaküldeni. E miatt rendkívüli Társulási Tanács illetve
Területfejlesztési Tanács ülés kell összehívni melynek időpontjául, javaslom február. 20.a
10. 00 órát, helyszínéül pedig a kistérségi irodát.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Az lenne a kérésem, hogy készüljön egy szervezeti felépítést tartalmazó táblázat, akár helyszínt
megjelölően, mert követhetetlen a változás.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Dr. Perjési Klára polgármester asszony találkozott a Nyírbátori (2) orvosi ügyeletet vezető Dr.
Kovács Lajossal, aki meghívott bennünket Nyírbátorba, és éltünk is a lehetőséggel. Kiderült,
hogy ők még többet fordítanak orvosi ügyeletre, mint mi. Náluk egy orvosi ügyelet működik,
és arra a MEP támogatás az önkormányzati hozzájárulással együtt havi 4 millió Ftal
finanszírozza az ügyeletet, míg Gyulán a két ügyeletre a MEP és az Önkormányzati kiegészítő
támogatás együttesen nem éri el a 6 millió Ftot havonta. Ők 350. Ftot tesznek hozzá évente,
mi pedig 360.Ftot, de nekik egy központi ügyeletük van, és nincs külön gyermekorvosi
ügyelet, mint nálunk. Ott ezen kívül még fizetnek közoktatásra 150. Ftot évente, és ebből
oldják meg a pedagógiai szakszolgálaton belül a logopédiát, és a nevelési tanácsadást, és
polgárvédelemre fizetnek 40. Ftot évente.

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Nálunk nagy vitát váltott ki testületi ülésen a támogatási hozzájárulás. Nem szeretnénk, ha ez
tovább emelkedne. Nem tudjuk a vállalkozó kiadásait ellenőrizni, lehet, hogy olyan plusz
kiadásokat is elszámol, ami nem lenne indokolt. Úgy gondolom, hogy ebben is érdemes lenne,
akár egy versenyeztetést meghirdetni, mert az önkormányzatoknak minden fillér számít. Nem
beszélve arról, hogy felmerült az is, hogy nem igazán vannak a helyzet magaslatán, mert sokat
kell várni az orvosi ügyeletre. Ha Lőkösházán van az ügyelet, és Kétegyházán lesz valaki
rosszul, nagy a távolság, főleg ha még van máshová is hívása, bármi megtörténhet. A bent
maradó ápolónak ilyenkor el kellene döntenie, hogy mentőt hívjon, ha mentőt hív és nem
indokolt, kellemetlensége is származhat belőle. De ezt a részét úgy gondolom, hogy
koordinálni is lehetne, meg lehetne beszélni, de ha még problémák is vannak és plusz pénzbe is
kerül, ezt mi már nem szeretnénk tovább.
Kóra J ános (szociális referens)
A polgármester asszony felvetésére reagálnék. Most talán az influenzajárvánnyal
kicsúcsosodott ez a várakozás. Az asszisztenciának, aki pedig felveszi a hívásokat, meg van
minden eszköze ahhoz, hogy eldöntse, várakoztatja a beteget az orvos megérkezéséig, vagy
mentőt hív. Ezt a tünetek pontos ismeterében alá tudja támasztani. Ebben a részében úgy
gondolom, hogy személyi probléma van, és nyilván ez egyes esetekre vonatkozik. Gyula
vonatkozásában nagyobb a pozitívum, hisz gyermekorvosi ügyeletet is biztosít, az ügyeleti idő
100%ban. A kistérség többi településeiről is jönnek gyermekbetegek. Az egy másik kérdés,
hogy milyen indokoltsága van ennek, ez politikai döntés, hogy megtartjuk vagy sem. Ez több
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költséget kér, ugyanakkor viszont szakmailag lényegesen több szolgáltatást nyújt. Ahogy én
láttam a Nyirbátori ügyeletet, és hozzáteszem, hogy 29, 17 Ftlakos/hó még a kistérség
kiegészítése ehhez, többe kerül ott az ügyeleti ellátás az önkormányzatoknak, és nem kapnak
érte minőséget.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Javaslom, hogy az ügyeletről jöjjön be egy tájékoztató a testület elé, annál is inkább, mivel van
egy olyan információm, hogy az Eleki központi ügyelet betegforgalma éves szinten ugyan
annyi, mint a Gyulai, pedig lakosságszámban lényeges különbség van. A lakosság orvoshoz
fordulása ügyeletben, a sürgősség mennyire indokolt, ez a kérdés elég komoly ahhoz, hogy
tárgyaljunk róla. Nálunk megnézzük a gyermekorvosi ügyeletet, hogy mit lehetne másképp
tenni. Meg kell nézni azt is, hogy lehete csökkenteni a személyzet díjazását. Szeretném, ha a
törvény háttér be lenne mutatva pontosan, a betegforgalmi adatok településekre lebontva, a
költségvetés részletezve és településekre lebontva, és lehete ehhez plusz pénzt szerezni, és
milyen mértékben csökkenthető a kiadás.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A kórházban is kialakultak az ügyeleti díjazások, és azok húzó hatásai, kihatnak ránk is a
személyzet díjazását illetően. Megkérjük Ali doktort, hogy mutassa be a Gyulai és az Eleki
ügyelet közvetlen költségeit is.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Szeretnénk még bemutatni a (3)Helyi Vidékfejlesztési Iroda új munkatár sát, aki március 1.l
fog nálunk dolgozni. Jelenleg Bálint Gergely látja el a HVI vezetői feladatokat, és helyette
ugyanazon civil szervezeten belül fogja ellátni a jövőben Dankó Előd.
Dankó Előd röviden bemutatkozott. Elmondta, hogy környezetmérnökként végzett, és egy
Budapesti cégnél dolgozott. Jelenleg német nyelvet tanul.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a
mai társulási tanácsülésünket ezennel bezárom.

Gyula, 2008. február. 13.


Pluhár László
elnök


Telek J ános
jkv. hitelesítő


Germán J ánosné
jegyzőkönyvvezető
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