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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 
Gyula Kistérségi Iroda (5700 Gyula, Damjanich u. 6. sz.) tárgyaló termében 2008. február. 20 
án 08. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 
és a Területfejlesztési Tanács együttes ülésén. 

Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező 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, Kun Istvánné – 
Elek PMH 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag 
jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Kalcsó Istvánné polgármester 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: 

06/2008.(02. 20.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta Kalcsó 
Istvánné tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Felelős: Pluhár László elnök 
Kalcsó Istvánné – tanácstag 

Határidő: azonnal 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Ismertetem a mai napirendi pontot. 

I. Fő napirend: 

1.  A Gyulai kistérségi koordinátori álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése 

II. Bejelentések: 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Aki a mai napirendi ponttal 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:
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07/2008.(02. 20.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadta  a  mai  ülés 
napirendi pontját. 

I.  Fő napirendek: 

1.  A Gyulai kistérségi koordinátori álláshelyre beérkezett pályázatok véleményezése 

II. Bejelentések: 

Felelős: Pluhár László – elnök 
Határidő: azonnal 

I.  Fő napirend: 

1.  A  Gyulai  kistérségi  koordinátori  álláshelyre  beérkezett  pályázatok 
véleményezése 

Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A múltkori ülésünkön már szó volt róla, hogy kialakul az új kistérségi koordinátori hálózat, ami 
a gyulai kistérségben összevont lesz, tehát egy ember látja el a korábbi két hálózat feladatát. A 
pályázatokat  megkaptuk.  Ketten  jelezték  első  helyre  a  pályázók  közül  a  gyulai  kistértséget, 
Nyári  Krisztián  és  Molnár  Csaba.  Második  helyen  preferálta  a  gyulai  kistérséget  Soczó 
Krisztina és Kenderné Fábián Ildikó. Negyven pont volt a maximálisan elérhető pont.   Ebből 
Nyári Krisztián kapott 23at, Molnár Csaba 22őt, Soczó Krisztina 13at, és Kenderné Fábián 
Ildikó  8  pontot  ért  el.  A  Társulási  Tanácsnak  most  az  a  feladata,  hogy  véleményezzük  a 
pályázatokat.  Semleges,  támogatott  vagy  kiemelten  támogatott  megjegyzésekkel  kell 
visszaküldeni még a mai napon. 

A  Társulási  Tanács  tagjai  hosszasan,  egyenként  átnézték,  és  megtárgyalták  az  érintettekről 
kapott pályázatokat. A tárgyalás végén született egy javaslat, mely szerint Soczó Krisztinának 
és Kenderné Fábián Ildikónak semleges megjelölést, Nyári Krisztiánnak támogatott, és Molnár 
Csabának kiemelten támogatott megjegyzést javasolt Lebenszky Attila. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Vane  más  javaslata  valakinek  a  pályázatok  véleményezésével  kapcsolatban?  Amennyiben 
nincs,  felteszem  szavazásra  a  Lebenszky Attila  által  javasoltakat. Aki  elfogadja,  hogy Soczó 
Krisztinának  és  Kenderné  Fábián  Ildikónak  semleges  megjelölést,  Nyári  Krisztiánnak 
támogatott, és Molnár Csabának kiemelten támogatott megjelölést adjunk, az 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: 

08/2008.(02. 20.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  –  egyben,  mint 
Területfejlesztési Tanács – úgy dönt, hogy 
 Molnár Csaba pályázata  „kiemelten támogatott” 
 Nyári Krisztián  „támogatott” 
 Soczó Krisztina  „semleges” 
 Kenderné Fábián Ildikó  „semleges” megjelölést kap. 

Felelős: Pluhár László – elnök 

Határidő: értelem szerint 

II.  Bejelentések: 

Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Tegnap  ülésezett  az  (1)  étkeztetési  közbeszerzéssel  kapcsolatban  az  Előkészítő 
Munkacsoport.  A Gyebnár  ügyvédi  iroda  által  készített  ajánlat  több  ponton  nem  felelt meg 
annak a feltételnek, mi szerint egymástól eltérő felszereltségűek az érintett települések étkezést 
biztosító  szolgáltatói.  Mivel  Lőkösházán  helyben  történik  az  étkezés,  vagy  kerékpáron 
ételhordóban szállítják ki azt, ezért nem rendelkeznek sem az ajánlati felhívásban szereplő 2 db 
szállítókocsival,  sem  a  30  db  előírás  szerinti  fém  ételhordó  edényzettel.  Eleken  ugyan  az 
edényzet megtalálható, de csupán 1 db szállítójármű áll rendelkezésre. A munkacsoport ebben 
az  ügyben  nem  tudott  dönteni  és megbíztak,  hogy  vitassam meg  ezt  a  problémát  a Társulási 
Tanács mai ülésén. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Az  igaz, hogy csak egyetlen ajánlatot  lehet kiírni  az  intézmény  teljes működési  területére, de 
meg kellene beszélni az ügyvédekkel, hogy az ajánlati felhívás legyen település specifikus. 

Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester) 
Nem  csak  a  műszaki  feltételek  mások  az  intézmény  egyes  településein,  de  az  ott  dolgozók 
szakképzettsége  sem  egyforma.  További  problémát  jelenthet  az,  hogy  minden  település 
Képviselőtestülete  másként  határozza  meg  az  étkezési  térítési  díjakat.  Lehet,  hogy  a 
közbeszerzési tanácsnál kellene eljárni annak érdekében, hogy felvázolnánk ezen problémákat 
és  tőlük  kérnénk  valami  olyan  megoldást  mely  nem  ellenes  a  közbeszerzési  törvénnyel,  de 
megjelennének benne a települések egymástól eltérő paraméterei. 

Pluhár László (elnök – Elek polgármester) 
Felkérjük  az  irodavezetőt,  hogy  tárgyaljon  a  Gyebnár  ügyvédi  irodával  arról,  hogy  tudnake 
olyan ajánlati felhívást elkészíteni mely település specifikus és a jelzett problémákra megoldást 
talál. 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a 
mai társulási tanácsülésünket ezennel bezárom.
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Gyula, 2008. február. 20. 

   
Pluhár László  Kalcsó Istvánné 

elnök  jkv. hitelesítő 

 
Germán Jánosné 
jegyzőkönyvvezető


