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Iksz:

57/1/2008

Készült:
Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz.) Ovális tárgyaló termében 2008.
március. 06án 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és

Területfejlesztési Társulás Társulási Tanács együttes ülésén.
J elen vannak:
Szavazati joggal r endelkező tagok:
Pluhár László – elnök, Elek polgármestere, Telek János – Lőkösháza alpolgármestere,
Szabó Árpád– Gyula alpolgármestere, 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, Dancs László – Fatimex Euro Kft, Molnár Ferenc – HISZI
MAP Kft, Göndöcs Péter – HISZIMAP Kft, Árgyelán György – Riebel Mihály Művelődési
Központ Elek, Csúz Istvánné – Kistérségi iroda gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn –
Kistérségi iroda jogi képviselő, Hanyecz Ágnes – Gyulai Termál Park Kft, Wittmann László –
Békés Megyei Önkormányzat, Hargittainé Megyeri Valéria – Civil Egyeztető Fórum,
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen.

1 perces néma felállásban emlékeztek meg a jelenlévők az elhunyt Germán Géza Lőkösháza
polgármesteréről.
Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes.
Szabó Árpád 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 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
09/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megválasztotta Szabó
Árpád tanácstagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Pluhár László  elnök
Szabó Árpád – tanácstag
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, csak szeretnék egy módosítást tenni a
Társulás részére. A 7. számú napirendet  Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye étkezési közbeszerzési ajánlat tervezetének elfogadása – ne a
jelenlegi ülésen tárgyaljuk meg. Kérem eredetiben úgy elfogadni a napirendeket, hogy ezt
vegyük le. Ennek alapján szeretném a mai napirendi pontokat ismertetni.
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Beszámoló:
1. Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központ szakmai beszámolója a
2007. évről
Fő napirendi pont:
1. Fatimex Euro Kft ajánlata a Komplex rehabilitáció kistérségi modelljének kialakítására
2. Az Európa Universitas Kft Záró elszámolása és a Megbízási Szerződés megszüntetése
3. A HISZI – MAP Kft ajánlata
4. Pályázatok benyújtása az OKM Közkincs programjaira
5. Támogatás benyújtása az FVM –hez „Kistérségi Közlekedési Szolgáltatás Fejlesztésére”
6. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének elfogadása

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:
10/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés
napirendi pontjait.
Beszámoló:
1. Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központ szakmai beszámolója a
2007. évről
Fő napirendi pont:
1. Fatimex Euro Kft ajánlata a Komplex rehabilitáció kistérségi modelljének kialakítására
2.

Az Európa Universitas Kft Záró elszámolása és a Megbízási Szerződés megszüntetése

3.

A HISZI – MAP Kft ajánlata

4.

Pályázatok benyújtása az OKM Közkincs programjaira

5.

Támogatás benyújtása az FVM –hez „Kistérségi Közlekedési Szolgáltatás Fejlesztésére”
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6.

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének
elfogadása

Felelős: Pluhár László – elnök
Határidő: azonnal
Beszámoló:
1. Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központ szakmai beszámolója
a 2007. évről

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet intézményvezetője Horváth Géza elkészítette az
intézmény 2007. évi szakmai beszámolóját. Van –e valakinek kérdése, kiegészíteni valója az
elkészített anyaggal kapcsolatban?
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Áttekintettem az anyagot. Szociális munkásként azt állapítom meg, hogy nagyon komoly
munka folyik ebben a szervezetben, és a beszámolóból is kiderül, hogy nagyon lelkiismeretesen
foglalkoznak minden oda beérkező magyar állampolgárral. A korábbi években jártam is ott, és
meggyőződhettem arról, hogy ez a munka a gyakorlatban hogyan folyik. Ehhez a
tevékenységhez gratulálni szeretnék.
Hargittainé Megyeri Valéria (Civil Egyeztető Fórum)
Nem a Civil Egyeztető Fórum képviselőjeként szeretnék hozzászólni, hanem a
foglalkozásomból kifolyólag. A Nyugdíjbiztosításnál dolgozom, és alá tudnám támasztani azt,
amit a polgármester asszony mondott. Valóban nagyon lelkiismeretesen végzi az intézmény a
munkát. Mi munkakapcsolatban állunk egymással, és nagyon szolgálatkész partnereink. Ehhez
a munkához erőt, egészséget és sok kitartást kívánok.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A szervezettel a Többcélú Társulásnak megállapodása van, és közpénzből 1,5 millió Ft
támogatást mi is folyósítunk a normatíva terhére. Nyilván ezért is tárgyaljuk az anyagot. Mi is
meg vagyunk elégedve és látjuk, hogy jó helyre folyósítjuk ezt az összeget. Amennyiben nincs
több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Magyar Ökomenikus
Segélyszervezet 2007. évi Szakmai beszámolóját, az kézfelnyújtással szavazza meg.

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint
Területfejlesztési Tanács  úgy dönt, hogy elfogadja a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
2007. évi Szakmai beszámolóját
Felelős: Pluhár László – elnök
Határidő: azonnal
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Fő napirendi pont:
1. Fatimex Euro Kft ajánlata a Komplex rehabilitáció kistérségi modelljének
kialakításár a
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A Fatimex Euro Kftel korábban már a települések is és a kistérség is munkakapcsolatban volt.
A FatimexEuro Kft –t Dancs László képviseli. Az előterjesztő Lebenszky Attila irodavezető
volt, kíváne szóban kiegészítést tenni?
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
A Társulási Tanács döntése alapján a Fatimex Euro Kft elkészítette a Komplex rehabilitáció
kistérségi modelljének kialakítását a gyulai kistérségben, című projektet. Ennek a további
munkálatai vannak most itt napirenden, és ennek kaptuk meg az árajánlatát a FatimexEuro
Kfttől. Elkészítene egy megvalósíthatósági tanulmányt 1 millió FtÁfa, pályázati térképet 1
millió Ft + Áfa, közreműködne a kiírásra kerülő és ezzel a projekttel kapcsolatos pályázatok
összeállításában 2 millió Ft+Áfa összegekért.
Dancs László (FatimexEuro Kft)
Cégünk elkészítette ezt a Komplex rehabilitáció kistérségi modell programot. A lényege, hogy
a szociális foglalkoztatási és bizonyos értelemben a képzési tevékenységeket egy olyan
integrált egységes rendszerbe tervezi össze, amely az UNIOS pályázati kiírások és a Nemzeti
Fejlesztési Terv Stratégiája és céljai mentén szerveződött és a szakmai vélemények is
kedvezőek voltak. Lehetőségeket tartalmaz arra, hogy komoly egymással összefüggő
fejlesztések valósuljanak meg. Ennek a munkának a második üteme egy megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése, ami egy rendkívül komoly feladat. Szakmai program felvázolása és
részletes kifejtése történik, hatás és eredményvizsgálatok, pénzügyi elemzések. A Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság ülésén hozott határozati javaslat számunkra nem lesz elfogadható, mely
szerint ezt a tanulmányt díjmentesen készítette volna el a cégünk. Azt a megoldást el tudnánk
fogadni, hogy bízza meg a Társulási Tanács cégünket a modellhez kapcsolódó pályázatok
elkészítésével, és amikor a pályázati kiírások ismertté válnak, döntsünk, arról hogy a
megvalósíthatósági tanulmány készítése milyen formában történjen. Legalább a felmerülő
költségek megelőlegezésére szükség van ezeknél, a munkáknál. A modellprogramhoz kb.: 35
pályázat lesz hozzárendelhető.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi Bizottság a Társulási ülést megelőzően megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és a
határozati javaslatot az előterjesztésben feltüntetetteknek megfelelően egyhangúan támogatta
elfogadásra.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A Kft képviselőjét a Pénzügyi Bizottsági ülésen kértük, hogy folyamatosan egyeztessen a
FatimexEuroval. Az egyeztetésből született a Dancs László által elmondott. Ez úgy
közelíthető meg, hogy a konkrét pályázatok és az ahhoz szükséges tanulmányok elkészítése
esetében kellene akkor, egy általános keretszerződést elfogadni, és amikor a pályázatok
készülnek, egy eseti ármegállapításban gondolkodni.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Javaslom, hogy ezt vegyük le a napirendről, és most ne döntsünk ebben a kérdésben, hiszen
nem ismerjük még a pályázati kiírások feltételeit, még nincs arról szó, hogy most kell
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elkészíteni a pályázatot. Mikor több információnk lesz, akkor javaslom még egyszer
megtárgyalni.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Csatlakoznék a polgármester asszony által elmondottakhoz. Talán ez lenne a legkorrektebb
megoldás, hiszen nem tudjuk még milyen pályázati kiírások fognak megjelenni, és amikor azok
ismertté válnak számunkra, térjünk vissza és döntsön a Társulási Tanács.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A következő ülésig akár egyeztethetünk is, és elkészíthető egy olyan keretmegállapodás, ami a
pályázatok megírására vonatkozik. Ennek a költség vonzatai és feltételei egy további egyedi
megállapodást vonnak maguk után, ami ismét a Tanács elé kell, hogy kerüljön. A pályázatok
teljes ismeretében már települési beleegyezést is igényelhet a dolog. Ezek miatt támogatom az
elhangzott javaslatokat. Vane még valakinek hozzászólása, kiegészíteni valója? Amennyiben
nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Társulási Tanács felkéri a FatimexEuro Kftt,
hogy a projekthez kapcsolódó megjelenő pályázati kiírások ismeretében terjessze be ajánlatát a
Társulási Tanács elé, tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács a pályázati kiírások ismerete után
kíván határozatot hozni, 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:
12/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint
Területfejlesztési Tanács  úgy dönt, hogy felkéri a FatimexEuro Kftt, hogy a projekthez
kapcsolódó megjelenő pályázati kiírások ismeretében terjessze be ajánlatát a Társulási Tanács
elé, tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács a pályázati kiírások ismerete után kíván
határozatot hozni.
Felelős: Pluhár László – elnök
Határidő: értelem szerint
2. Az Európa Universitas Kft
megszüntetése

Záró elszámolása

és a

Megbízási Szer ződés

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Az Európa Universitas Kftel egy megállapodást kötöttünk. 5 millió Ft+Áfat adtunk át a
részükre, illetve irodát biztosítottunk egy alkalmazott számára, aki pályázatokat készített a
Kistérségi Társulásnak, illetve a települések számára is. Sajnos 2007 első félévében
gyakorlatilag egy pályázat sem került kiírásra, ami nekünk megfelelő lett volna, a második
félévben is csak szórványosan jöttek ki a számunkra megfelelőek. Azt már jeleztük korábban
is, hogy Gyulától nem kaptunk egyetlen megrendelést sem pályázatírásra, hiszen Gyula városa
jelentős pályázatírói kapacitással rendelkezik, amit tudomásul kell venni mindenkinek. Vane
ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója bárkinek?
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Szomorúan veszem tudomásul, hogy ennek a kapcsolatnak vége lesz. Az Európa Universitas
Kft nagyon lelkesen fogott hozzá a feladatok elvégzéséhez. A Cselekvési Terv, amit
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elkészítettek egy nagyon szép, jól kimunkált anyag volt, és segítséget adtak nekünk. Köszönetet
mondok a munkatársnak azért az együttműködésért, melyet az irányunkban tanúsított.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Azt be kell látnunk, hogy Kétegyháza, Lőkösháza és Elek kevés ahhoz, hogy érdemben a Kft
tudja foglalkoztatni, Gyula pedig a saját pályázatírói kapacitását fogja foglalkoztatni, ezt jelezte
a polgármester asszony. Amennyiben a kistérségi társulás vagy a települések nem boldogulnak
egyes pályázatokkal a Gyulán működő Termál Park Kft, segít ebben, ami írásban is rögzítésre
fog kerülni. Az Európa Universitas Kft továbbra is felajánlotta a segítségét, tehát a
településeknek még lehetőségként ez megmarad.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
Mivel Gyula neve elhangzott, összeszámoltam, és a Kft mellett még 4 fő foglalkozik a hivatal
mellett a pályázatok figyelésével, írásával, ezért nem vette igénybe a város a segítséget. A
Pénzügyi Bizottság, az elnök úr által is elmondott módosításokkal kiegészítve javasolja
elfogadni a határozati javaslatot a Társulási Tanácsnak.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk. A Pénzügyi
Bizottság megerősítésével javaslom a Társulási Tanácsnak elfogadni, hogy az Európa
Universitas Kftel 2007. évben kistérségi projektiroda működtetésére megkötött szerződését
közös megegyezéssel 2007. december 31.vel szüntesse meg úgy, hogy a bentlévő és nyertes
pályázatokat még az Európa Universitas Kft menedzselje a megkötött szerződésben foglalt
kötelezettségek vállalása mellett, valamint az Európa Universitas Kft által elkészített és jelen
előterjesztés mellékletét képező Záró Elszámolást, elfogadja. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás – egyben, mint Területfejlesztési Tanács –
úgy dönt, hogy az Európa Universitas Kftel 2007. évben kistérségi projektiroda működtetésére
megkötött szerződését közös megegyezéssel 2007. december 31.vel megszünteti úgy, hogy a
bentlévő és nyertes pályázatokat még az Európa Universitas Kft menedzselje a megkötött
szerződésben foglalt kötelezettségek vállalása mellett. Az Európa Universitas Kft által
elkészített és jelen előterjesztés mellékletét képező Záró Elszámolást, elfogadja.
Felelős: Pluhár László – elnök
Határidő: értelem szerint
3. A HISZI – MAP Kft ajánlata
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Köszöntöm a HISZIMAP Kft részéről megjelenteket. Írásos előterjesztő Lebenszky Attila volt,
vane szóbeli kiegészíteni valója?
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Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Az írásbeli ajánlat azért volt ilyen rövid, mert szóban szeretnék elmondani. Útikönyv
megjelenéséről van szó, amiben Gyula és a környék települései szerepelnének, és ehhez kérnék
a Társulási Tanács, illetve a települések erkölcsi, illetve anyagi támogatását.
Göndöcs Péter (HISZIMAP Kft ügyvezető)

Röviden bemutatta a cég által elkészített kiadványokat.
Gyula mellet a kistérségben található látnivalókat is fel szeretnénk dolgozni, mivel jelentősen
megnőtt a Romániából érkező turistáknak is a száma. Éppen ezért a Gyula és Környéke
Útikalauz címmel megjelent kiadványunkat román nyelven is meg szeretnénk jelentetni. A
kiadványok megjelentetése nagyon sokba kerül, és a kiadvány megjelenése a települések
látogatottságának is az érdeke lenne. Azt szeretnénk, ha a kistérségi települések is néhány oldal
terjedelemben, amiben a térkép, valamint a településekről a legfontosabb információk
szerepelnek, egy elővásárlásban együttműködnének velünk. Ez nekünk is megkönnyíti a
kiadvány négy nyelven (angol, magyar, német, román) történő megjelentetését, másrészt hiszek
abban, hogy ez Gyula és a környező települések meghatározó kiadvány lesz. Településenként
250 ezer Ftot kérnénk, ezért 4x10 db Útikönyvet adnánk. A kiadvány június végére, július
elejére fog megjelenni, amikor a legtöbb turista érkezik. A munka elindult, Czeglédi Imre
doktor úr a kötet szerzője, és a várról készült munkákat Havasi Péter a Vármúzeum igazgatója
kezdte meg.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Amit felvállaltak egy nagyon nemes cél, és összhangban van a Kistérségi Társulás, illetve a
Gyula Város turisztikai törekvéseivel. A Társulási Tanács a településekre vonatkozóan, aminek
anyagi következményei vannak, nem tud határozatot hozni.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
Mivel a településektől kért a Kft pénzt, nem biztos, hogy itt kellene erről beszélni, mert a
települések Képviselőtestültei maguk döntik el, hogy tudnake, és ha igen mennyit tudnak
adni. Gyula Város a Turisztikai Hivatalnak a költségvetésébe, milliós nagyságrendet állított be.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a kérdést, és egyhangúlag nem támogatta a határozati
javaslatot. Azzal indokolta, hogy jelennek meg olyan pályázatok, amire a kistérség ez ügyben
pályázhat.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Ezzel összefüggésben már jelent meg pályázat, amit a Dél Alföldi Régiónál pontosan erre a
célra ki lehet használni, és a beadási határidő 2008. április. 15.e. Az a finanszírozási lehetőség,
amit, a pályázaton belül meg lehet célozni, lényegesen nagyobb számot takar, mint az
elhangzottak.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Az elhangzottak függvényében azt javasolnám, hogy jelen pillanatban a Társulási Tanács ne
döntsön, hanem bízza meg a kistérségi irodát, hogy a megjelent pályázat és a most elhangzott
információk alapján folytasson tárgyalásokat a HISZIMAP Kftel. Ez a pályázat 90%os
intenzitást ad és maximum 6 millió Ftl tudja támogatni a marketing munkáját a kistérségnek.
A következő Társulási ülésre hoznánk egy olyan javaslatot, ami ennek a pályázatnak a
lehetőségét kihasználva, ha lehet a HISZIMAP Kft elképzeléseit is, beleültetve tudjuk
hasznosítani az ötletet.
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Mind két oldalról érveket hallottunk arról, hogy miért kellene másképp dönteni. A
településeknek valóban saját maguknak kell eldönteni, hogy tudjáke ezt ilyen módon
támogatni, vagy mekkora összeggel tudják. A másik oldalról ebben a nagy pénztelenségben azt
érzem, hogy a pályázati lehetőséget a kistérségnek ki kellene használni, és ha nyerünk,
támogatni tudjuk ezt a nemes elhatározást.
Telek J ános (Lőkösháza alpolgármester)
Azt érzem az elhangzottakból, hogy minden település támogatná az Önök kérését. Szabó Árpád
alpolgármester úr javaslatát nagyon jónak tartottam, hogy minden település kapjon egy
kérelmet, és maga döntsön. Később hallván az irodavezető úr javaslatát, azt még jobbnak
tartom.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még észrevétel, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy az irodavezető egyeztessen a HISZIMAP Kft képviselőjével
arról, hogy a Délalföldi Turisztikai Régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök
támogatására kiírt V.1.3 típusú támogatást hogyan lehet a HISZIMAP Kft ajánlatával
összedolgozni, 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:
14/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az
irodavezető egyeztessen a HISZIMAP Kft képviselőjével arról, hogy a Délalföldi Turisztikai
Régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatására kiírt V.1.3 típusú
támogatást hogyan lehet a HISZIMAP Kft ajánlatával összedolgozni.
Felelős: Pluhár László – elnök
Lebenszky Attila – irodavezető
Határidő: értelem szerint

4. Pályázatok benyújtása az OKM Közkincs progr amjaira
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Előzményeket írásban ismertettük. Köszöntjük a megjelent Árgyelán György urat, aki a
háttérből ennek a mozgatója volt és az ő kérésére és közbenjárására, valamint a Dr. Németh
János Főtanácsos úr előadásának hatására tudunk most erről a napirendről tárgyalni.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Segítségünkre volt még a Gyulai Művelődési Központ igazgatója is, aki megszervezte, hogy
Dr. Németh János Főtanácsos lejöjjön, és megtartsa a tájékoztatóját.
Árgyelán György (Riebel Mihály Művelődési Központ Elek)
Az Eleki Művelődési Központ nevében vettem részt ezen a tanácskozáson, ahol a Főtanácsos úr
is részt vett és biztatást adott, hogy induljunk el a Kerekasztal alakítási lehetőségen. Tavaly már
megalakultak az országban Közkincs Kerekasztalok, azzal a céllal, hogy a kistérségekben
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együttműködést alakítsanak ki a civilek, a vállalkozók és az intézmények között. Tavaly már
több kistérség pályázott és nyert 600 ezer Ftot. Legalább egy éves munkaterv szükséges hozzá,
a kitűzött célok, és olyan együttműködési technika kialakítása, amely azt vetíti elő, hogy
egyfajta egységes szemlélet alapján tudunk együttműködni. Mi már a Gyulai Művelődési
Központtal, 2 évvel ezelőtt elkészítettünk egy előanyagot, amely egy olyan együttműködésről
szólt, hogy a négy Művelődési Intézmény mit tud kezdeni egymás segítésében, támogatásában.
A beszélgetésen engem bíztak meg a jelenlévők, hogy egyfajta anyagot tegyek le, ami alapul
szolgál ahhoz, hogy megpályázzuk az az óta kiírásra került Közkincs pályázatot. Holnap
Szarvason lesz egy régiós konferencia a Közkincs pályázatokról, ahol a kiíróknak a képviselői
jelen lesznek és informálni fognak a pályázati kiírással kapcsolatban. Az anyag elkészült,
bárkinek szívesen elküldöm. Ebben a célok, a tervezési fázisok vannak leírva, amely a
helyzetelemzésről, koncepcióról, stratégiáról és cselekvési tervről szól. Ezt fogjuk lebontani a
pályázati kiírásnak megfelelően. Időközben elkészítettem egy projekt adatlapot is, amit be
szeretnénk adni, és megfelel a pályázati kiírásnak. A szakmai koncepció szintén össze van
állítva, és az ülésterv is, és ha ezt olyan formába tudjuk önteni, ami megfelel a kiírásnak, akkor
nyerő lehet a pályázatunk. Jövő májusig 8 ülést vázoltunk fel, de mi már most el fogjuk kezdeni
a működést, hisz az ülésekhez nem kell pénz. (Ismertette az ülések időpontjait, illetve az ülésre

meghívott előadók névsorát).
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Magam is jelen voltam ezen a tájékoztatón, amit a Főtanácsos úr tartott. Nagyon fellelkesített
bennünket. A Jövőre vonatkozó elképzeléseket elmondta, hogy milyen lehetőségek lesznek a
kistelepüléseken is a Művelődési házak, könyvtárak felújítására. Arra buzdított, hogy fogjunk
össze, nyújtsunk be pályázatot az intézményeink korszerűsítésére, és élesszük fel valahogy a
kistérségben közösen ezt a tevékenységet a művelődés, közművelődés területén. A magam
részéről egy jó lehetőséget látok benne, és támogatásra javaslom a pályázatot.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Telek J ános (Lőkösháza alpolgármester)
Én is jelen voltam ezen a tájékoztató megbeszélésen. Tudatosan az iskolaigazgató asszonyával
voltam jelen, mivel úgy tervezzük, ha a Képviselőtestület is elfogadja, hogy átadnánk ÁMK
ba a Művelődési Házat, amit a Főtanácsos úr maximálisan jónak tartott. Sok jó lehetőség
elhangzott a Közkincs programmal együtt, amit akkor is és most támogatok.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Két határozati javaslat van előttünk, mert két pályázatot szeretnénk benyújtani. Az egyikről
tartott előadást az Árgyelán György. A másik pályázatunkhoz kell egy olyan lelkes ember, aki
motorja lesz ennek az egésznek, aki segít megírni a pályázatokat, aki moderálja ezeket a
munkákat. Mi az Árgyelán úrra gondoltunk, és a második pályázat arra ad lehetőséget, hogy
egy évig a bérét, közterheit pályázatból finanszírozni tudnánk.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, szavazzunk. Aki elfogadja nyújtsunk be pályázatot az
OKM által kiírt Közkincs – I. /2. kódszámú „Kistérségi Közkincs Kerekasztal” pályázatra 600.
000. Ft összegre. A szükséges 10% önerőt a Társulás biztosítja. Felhatalmazza az elnököt a
szükséges jognyilatkozatok megtételére, 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:
15/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  egyben, mint
Területfejlesztési Tanács  úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az OKM által kiírt Közkincs – I.
/2. kódszámú „Kistérségi Közkincs Kerekasztal” pályázatra 600. 000. Ft összegre. A
szükséges 10% önerőt a Társulás biztosítja. Felhatalmazza az elnököt a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Aki elfogadja, hogy nyújtsunk be pályázatot az OKM által kiírt Közkincs – II/1. kódszámú
„Kistérségi Közművelődési referens foglalkoztatása” pályázatra, melynek összege 2. 500. 000.
Ft összegre. A szükséges 10% önerőt a Társulás biztosítja. Felhatalmazza az elnököt 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:
16/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  egyben, mint
Területfejlesztési Tanács  úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az OKM által kiírt Közkincs –
II/1. kódszámú „Kistérségi Közművelődési referens foglalkoztatása” pályázatra, melynek
összege 2. 500. 000. Ft összegre. A szükséges 10% önerőt a Társulás biztosítja. Felhatalmazza
az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint

5. Támogatás benyújtása
Fejlesztésére”

az FVM

–hez „Kistérségi Közlekedési Szolgáltatás

Kóra J ános (szociális referens)
Az előkészítés során tájékozódtunk a Minisztériumban, ahol közölték velünk, hogy a kistérségi
társulásra vonatkozóan, ha egyetlen település nem tud eleget tenni a pályázat mellékletében
foglaltaknak, jelen esetben annak, hogy az össz: lakosság 2%a él tanyás ingatlanban, ebben az
esetben nem nyújthat be pályázatot. Az iroda megkereste levélben a Minisztériumot,
állásfoglalás céljából, amire még nem érkezett meg a válasz. Ennek ellenére javasolnám,
tekintettel arra, hogy 10 millió Ftos nagyságrendben lehet pályázni, hogy nyújtsuk be a
pályázatot.
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Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja, hogy
támogatási kérelmet nyújtsunk be kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez,
gépjárműbeszerzésre, minimum 40 000 euro értékben, a 9/2008. (I.24) FVM rendeletben
foglaltak szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, 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:
17/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint
Területfejlesztési Tanács  úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztéséhez, gépjárműbeszerzésre, minimum 40 000 euro értékben, a 9/2008.
(I.24) FVM rendeletben foglaltak szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

6. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének
elfogadása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Írásos előterjesztés elkészült, Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és kérem az elfogadott
határozati javaslatot ismertetni.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetést és egyhangúan elfogadásra javasolja a
Társulásnak. Mint Gyula Város egyik vezetője megköszönném a Gyulai Kistérségi Társulás
munkáját, és szeretném elmondani, hogy Gyula 2006ban 140 milliót tett hozzá a saját
költségvetéséből, 2007ben 35 milliót, idén pedig 6 milliót, tehát óriási a különbség. Akkor,
amikor létrejött ez a Társulás sokan ellenezték, viszont az élet bebizonyította, hogy erre kell
menni, mert van jövője.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A költségvetés az 1 milliárdot el fogja érni, amennyiben a függő tételek is pontosításra
kerülnek. A megyében nagy valószínűséggel az első helyen állunk, ha a közös feladatok
ellátásának finanszírozását, figyelembe vesszük. A szociális feladatok ellátásában jelentős
előrelépéseket tettünk. A 3. számú melléklet jól mutatja, hogy azon elvek alapján készítettük el
a költségvetést, amely elvek megszülettek akkor, amikor a kistérségi társulás közös
feladatellátását előkészítettük. Településenkénti bontásban vannak kimutatva, oly módon, hogy
egyfajta önelszámoló egységként be tudjuk mutatni pontosan, hogy az adott településen mik
azok a normatív támogatások amit a településen lévő feladatokra lehívtunk, és ezen
támogatások teljes egészében azon a településen vannak felhasználva.
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Azt látom, hogy egy szép költségvetés van előttünk. Elhangzott a Pénzügyi Bizottsági ülésen a
takarékoskodásra való felhívás az elnök úr részéről, hogy még ilyen költségvetés mellett is oda
kell figyelnünk. Azok a feladatok, amelyek még pontosan nem lettek tervezve, mint az orvosi
ügyeleti ellátás, ezeket még meg kell, beszéljük, és némileg még befolyásolhatják ennek a
költségvetésnek az alakulását. Örömmel hallom, hogy most is lehetőség lesz arra, hogy abban
az esetben, ha valamelyik feladatnál megtakarítást látunk, a településekhez ez visszajut, és
fejleszthetjük a szociális ellátó rendszerünket. A költségvetést jól kimunkáltnak látom és
elfogadom.
Kóra J ános (szociális referens)
Szeretném megköszönni a szociális intézmény dolgozói, és nem utolsó sorban Szilágyiné Tóth
Erzsébet intézményvezető asszony azon munkáját, melyet egész esztendőn át, hallatlan sok
energiával, túlórában is végeztek.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Nem tudom, hogy itt a gyakorlatban, hogy van, de nálunk előfordult, ha valakinek a
munkájával nagyon elégedettek voltunk, és ezt érdemi módon is szerettük volna megköszönni,
arról Képviselőtestületi döntést hoztunk.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Települési önkormányzatoknál szoktunk ilyet tenni, és azt gondolom, hogy itt is célszerű
felvetés, bár szeretném jelezni, hogy e tekintetben jó magam az elnöki hatáskörben egy
alkalommal elismerésemet fejeztem ki az igazgató asszonynak a szociális munka napján. A
javaslatot köszönöm. Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, akkor szavazzunk. Aki elfogadja
az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatot, amit nem olvasnék fel, mert nagyon
hosszú, 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:
18/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, valamint az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény alapján az alábbi határozatot alkotja:
E határozat hatálya Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás
intézményére és Munkaszervezetére tejed ki.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei:
 Társulás Munkaszervezete
 Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
1. §
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2008. évi költségvetés
eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően
989.494 e Ftban állapítja meg.
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2.§
A határozat 12. sz melléklete 2007. évre vonatkozóan tartalmazza a működési és felhalmozási
bevételek és kiadások részletezését.
3. §
A bevételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.





Intézményi saját működési bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Állami támogatások
Átvett pénzeszközök

141.887 e Ft
 e Ft
814.176 e Ft
33.431 e Ft

Ennek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
4. §
A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra






Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
Igazgatási ktg. hozzájárulás

501.258 e Ft
161.541 e Ft
306.377 e Ft
7.960 e Ft
12.358 e Ft

Ennek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
A társulás által fenntartott intézmény és munkaszervezet létszámát 2007. évre 231 főben
határozza meg melyet a 7. sz. melléklet tartalmaz.
6. §
A Társulási Tanács a bevételek és kiadások felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint
határozza meg.

7. §
A költségvetési év és az azt követő két év várható előirányzatait a 1. sz melléklet tartalmazza.

8. §
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a
munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében
fektesse be.
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Zár ó rendelkezések
E határozat a kihirdetés napján lép hatályba de rendelkezéseit 2008. január 1.től kell
alkalmazni.
A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Munkaszervezetén keresztül gondoskodik
Az előirányzat módosításokat szükség szerint kell a Társulási Tanács elé terjeszteni. A
jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott
előirányzatváltozások miatt szükségessé váló költségvetési határozat módosításáról a Társulási
Tanács szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő
leadását megelőzően.
E határozat kihirdetésének napján az átmeneti gazdálkodásról szóló 132/2007 (12.20.) sz
határozat hatályát veszti.

Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Aki egyetért azzal, hogy határozatban kíván köszönetet mondani Szilágyiné Tóth Erzsébetnek
és rajta keresztül az általa vezetett intézmény minden dolgozójának azért az áldozatos
munkáért, melyet 2007. évben tanúsítottak, 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:
19/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
határozatban kíván köszönetet mondani Szilágyiné Tóth Erzsébetnek és rajta keresztül az általa
vezetett intézmény minden dolgozójának azért az áldozatos munkáért, melyet 2007. évben
tanúsítottak.
Felelős: Pluhár László – elnök
Határidő: azonnal
Bejelentések:
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A (1) Gyula Sport Kht részéről egy Együttműködési ajánlat érkezett. Felkérem Kóra Jánost,
hogy tájékoztassa a Társulási Tanács tagjait az Együttműködési ajánlatról.
Kóra J ános (szociális referens)
Az előterjesztések során láthattuk, hogy a kormányzati szándék a kultúra felé akár az oktatás
felé is nyit a mélyebb, alaposabb ellátás érdekében, úgy az Önkormányzati és Területfejlesztési
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Minisztérium szintén ezt a szándékát fejezi ki a kistérségek nagyobb arányú sport
lehetőségeinek, szabadidős tevékenységeinek támogatására. A tavalyi esztendőben
megcélozták az időskorú lakosságot, amelyben a kistérség részt vett a szenior sport
programban. Ezt az idén újra megnyitják egy nagyobb keretösszeggel, és további lehetőséget
biztosítanak a kistérség lakosainak a teljes életkor felölelésével. Ehhez kíván a Gyula Sport Kht
szakmailag segítséget nyújtani. Hasznos volna a Gyula Sport Khtval együttműködési
megállapodást kötni, amelyben hathatós segítséget tudnak nyújtani az elkövetkezendő
programok, pályázatok megírásában, megvalósításában.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, a Gyula Sport Kht
együttműködési ajánlatát, és egyben felhatalmazza az elnököt az együttműködési szerződés
aláírására, 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:
20/2008.(03. 06.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja, a Gyula Sport Kht együttműködési ajánlatát, és egyben felhatalmazza az elnököt az
együttműködési szerződés aláírására.
Felelős: Pluhár László – elnök
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a
mai társulási tanácsülésünket ezennel bezárom.

Gyula, 2008. március. 06.


Pluhár László
elnök


Szabó Árpád
jkv. hitelesítő


Germán J ánosné
jegyzőkönyvvezető
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