J EGYZŐKÖNYV

Iksz:

82/1/2008

Készült:
Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz.) Ovális tárgyaló termében 2008.
április. 10.én 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 (meghatalmazás), Árgyelán György – Kétegyháza
tanácsnok (meghatalmazás),
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató,
Strifler Györgyné – GYKESZGYI, Hajdúné Hergyán Anna– GYKESZGYI, Mokáné dr.
Komlódi Eszter – Gyula PMH, Kóra János – Kistérségi Iroda feladaellátási referens, Csúz
Istvánné – Kistérségi iroda gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi iroda jogi
képviselő, Hanyecz Ágnes – Gyulai Termál Park Kft, Molnár Csaba – Kistérségi koordinátor,
Dr. Gyebnár László – Dr. Gyebnár – Dr. Domoki ügyvédi iroda
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:
21/2008.(04. 10.) 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)
A napirendeket nem a meghívóban feltüntetettek szerint tárgyalnánk. A változásoknak
megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat.
Fő napirendek:
1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye étkezési közbeszerzési
ajánlat tervezetének elfogadása
2. Pályázat benyújtása a „Dél Alföldi Turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai
marketingeszközök támogatása” című kiírásra
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3. A 17/2008.(03. 06.) Társulási Határozat módosítása, támogatási kérelem benyújtása
tárgyában.
3/a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
4. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a szociális alap és
szakosított ellátások térítési díj mértékének módosítása.
5. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményen belüli
fejlesztő felkészítő foglalkoztatás létszámának növelése
6. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazotti
létszámának növelése
7. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okirat
módosítása
8. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
9. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi költségvetésének módosítása

Bejelentések:
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:
22/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés
napirendi pontjait.
Fő napirendek:
1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye étkezési
közbeszerzési ajánlat tervezetének elfogadása
2. Pályázat benyújtása a „Dél Alföldi Turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai
marketingeszközök támogatása” című kiírásra

3. A 17/2008.(03. 06.) Társulási Határozat módosítása, támogatási kérelem benyújtása
tárgyában.
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3/a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
4. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a szociális alap
és szakosított ellátások térítési díj mértékének módosítása.
5. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményen belüli
fejlesztő felkészítő foglalkoztatás létszámának növelése
6. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazotti
létszámának növelése
7. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okirat
módosítása
8. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
9. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi költségvetésének
módosítása

Bejelentések:
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
Fő napirendek:
1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer mekjóléti Intézménye étkezési
közbeszer zési ajánlat tervezetének elfogadása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Korábban a Társulási Tanács elfogadta, hogy a Dr. Gyebnár – Dr. Domoki ügyvédi iroda
készítse el az ajánlati felhívást. Köszöntöm a körünkben Dr. Gyebnár László ügyvéd urat, és
amennyiben van az előterjesztéshez hozzáfűzni valója, kérem, tegye meg.
Dr. Gyebnár László (Dr. Gyebnár – Dr. Domoki ügyvédi iroda)
Három települést érint a közétkeztetés, és mind a három településnek speciális adottságai
vannak, ezért és egyéb szempontok miatt sem lehet a három települést egységesen kezelni.
Megpróbáltuk ehhez a speciális adottságokhoz hozzáigazítani az ajánlati felhívás feltétel
rendszerét. A kisebb településeknél enyhítettünk azon a szigorú műszaki, gazdasági, pénzügyi
feltételrendszeren, amelyet korábban meghatároztunk. Gyula város esetében lényegi változás
nem történt. Azt gondolom, hogy a változások fogják szolgálni az adott települések érdekeit, és
figyelembe lehet venni azokat a speciális adottságokat is amelyek az illető településeken
jelenleg kialakultak.
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Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta mind a három ajánlatot, és egyhangú igen
szavazattal támogatja a Társulási Tanácsnak elfogadásra.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Egy előterjesztésen belül van az ajánlati felhívás és a megbízási szerződés módosítása. A
korábbi megbízási szerződés egy közbeszerzés lebonyolításáról szólt, és mivel három
közbeszerzésre módosult, így a megbízási szerződést is ennek megfelelően kell változtatnunk.
Az új megbízási szerződés tervezetét mellékeltük a napirend mellé, amit mindenkinek
megküldtünk. Van –e valakinek kiegészíteni valója, észrevétele a napirenddel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, javaslom, hogy annyi változtatással szavazzunk, hogy először a megbízási
szerződésről határozzunk. Aki elfogadja, hogy tekintettel a három ajánlati felhívás készítésére,
a Dr. Gyebnár – Dr. Domoki ügyvédi iroda megbízási szerződés módosítását elfogadja, és
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:
23/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy tekintettel a
három ajánlati felhívás készítésére, a Dr. Gyebnár – Dr. Domoki ügyvédi iroda megbízási
szerződés módosítását elfogadja. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A második határozati javaslat szerint, aki elfogadja, hogy a jelen előterjesztés mellékleteként
csatolt három darab közbeszerzési ajánlati felhívást a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye közétkeztetésére vonatkozóan – külön Gyula, Elek, Lőkösháza –
elfogadja, és felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére,
valamint felkéri az ügyvédi irodát a pályázat további bonyolításra, 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:
24/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen
előterjesztés mellékleteként csatolt három darab közbeszerzési ajánlati felhívást a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye közétkeztetésére vonatkozóan –
külön Gyula, Elek, Lőkösháza  elfogadja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét
a szükséges jognyilatkozatok megtételére, és felkéri az ügyvédi irodát a pályázat további
bonyolításra.
Felelős: Pluhár László elnök
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Határidő: értelem szerint

2. Pályázat benyújtása a „Dél Alföldi Turisztikai régió ismertségét növelő
turisztikai mar ketingeszközök támogatása” című kiírásra

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Az előterjesztő Lebenszky Attila volt. Kíváne szóbeli kiegészítéssel élni a napirendhez?
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium megjelentetett egy pályázatot „Dél
Alföldi Turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása”
címmel, mellyel szeretnénk élni. A Gyulai Kistérség szeretne egy színvonalas kiadványt
megjelentetni 5 ezer példányban, és 4 nyelven – magyar, angol, német, román – kerülne
megjelentetésre. Az előterjesztés két pályázatot tartalmaz, azonban az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai államtitkárságával tegnapelőtt történt végleges
egyeztetés alapján csak egy pályázat benyújtására nyílik lehetőség. Tehát a 6 millió Ftos
támogatásra fogunk pályázni, a marketing eszközök megjelentetésére. Ezen belül viszont egy 1
millió Ftos összegben el fog készülni a tematikus turisztikai útvonal kidolgozásának a
koncepciója is. A pályázat benyújtásának határideje április. 15.e lesz. A változtatások miatt a
második és harmadik határozati javaslat oka fogyottá válik, viszont második határozati
javaslatként szeretném javasolni a Társulási Tanácsnak elfogadásra azt, hogy kérjük fel az
Alföld Consulting Üzleti Tanácsadó és Vállalkozási Irodát, hogy bruttó 96. 000. Ftért készítse
el a pályázatot, és az elnök felhatalmazását a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangú igen szavazattal támogatja elfogadásra a Társulási
Tanácsnak – egyben mint Területfejlesztési Tanácsnak – a pályázat benyújtására és készítésére
vonatkozó két határozati javaslatot. Ez a pályázat olyan igényt fog kielégíteni, amire az ide
érkező turistáknak nagy szüksége van, és nemcsak Gyulát fogják ez által megismerni, hanem a
környező településeket is. Így adott esetben ezek a települések is részesülnek azokból a
turisztikai bevételekből, ami jelenleg Gyulán csapódik le.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még valakinek kiegészíteni valója, észrevétele ehhez a napirendi ponthoz? Amennyiben
nincs, kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja, hogy nyújtsunk be pályázatot az ÖTM által kiírt
2008. – TU – DAL – 3 (V.1.3) kódszámú pályázatra marketing eszköz támogatására. A projekt
bruttó összege 6. 660. 000. Ft, melyből 5. 994. 000. Ft a vissza nem térítendő támogatás. A
10% önerőt, azaz 666. 000. Ftot a Társulás biztosítja. A Társulási Tanács 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:
25/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint
Területfejlesztési Tanács  úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az ÖTM által kiírt 2008. – TU –

5

DAL – 3 (V.1.3) kódszámú pályázatra marketing eszköz támogatására. A projekt bruttó
összege 6. 660. 000. Ft, melyből 5. 994. 000. Ft a vissza nem térítendő támogatás. A 10%
önerőt, azaz 666. 000. Ftot a Társulás biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt
a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A második határozati javaslatról szavazzunk, amennyiben nincs észrevétel. Aki elfogadja, hogy
az Alföld Consulting Üzleti Tanácsadó Vállalkozási Irodát bízzuk meg a Társulás 6. 660. 000.
Ftos pályázatának az elkészítésével, bruttó 96. 000. Ft megbízási díjért, és 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:
26/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint
Területfejlesztési Tanács  úgy dönt, hogy a megbízza az Alföld Consulting Üzleti Tanácsadó
Vállalkozási Irodát a Társulás 6. 660. 000. Ftos pályázatának az elkészítésével bruttó 96.
000. ért. Továbbá felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
3. A 17/2008.(03. 06.) Társulási Határozat módosítása, támogatási kérelem
benyújtása tárgyában
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megkérem Kóra János urat, az előterjesztés előkészítőjét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Kóra J ános (feladatellátási referens)
Az előző Társulási Tanácsülés óta az iroda egyeztetett a minisztériummal, ahonnan azt a
tájékoztatást adták, hogy úgy célszerű benyújtani a pályázatot, hogy a szolgáltatásfejlesztésből
nevesítve, Elek városa kivételével kívánja a Társulás megvalósítani ezt a szolgáltatásfejlesztést.
Így esélyes lesz a pályázat.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Korábban a Társulási Tanács már tárgyalt erről, egy közösségi jármű megvásárlásáról van szó,
egy kisbuszról. 100%os támogatást lehet nyerni, 40 ezer eurónak megfelelő Ft összeg. Elek
nem rendelkezik kiterjedt tanyavilággal, így Elek nélkül is beadhatóvá válik a pályázat. Ezzel
kapcsolatban vane észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki
elfogadja, hogy nyújtsunk be támogatási kérelmet gépjárműbeszerzésre kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztéséhez, a társulás településeire vonatkozóan,  kivéve Elek várost 
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?
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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:
27/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
támogatási kérelmet nyújt be gépjárműbeszerzésre kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztéséhez, a társulás településeire vonatkozóan,  kivéve Elek várost  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 igazgató
Határidő: értelem szerint

3/a Gyula és Környéke Többcélú Kistér ségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
A Közigazgatási Hivatal véleményét figyelembe véve a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem
lehet döntéshozó szerv, így a részére korábban átadott döntési feladatokat, feladat és
hatásköréből törölni szükséges. Ennek megfelelően szükséges módosítani a Szervezeti és
Működési Szabályzat 5. számú mellékletét. Megkérem Lebenszky Attilát, ismertesse ennek
szakmai hátterét.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Korábban, amikor létrehoztuk a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézményt,
akkor szembesültünk olyan napirendekkel, előterjesztésekkel, amit amúgy is zárt ülésen kellene
tárgyalni. Ez arról szól, hogy aki az idősek otthonában nem rendelkezik akkora jövedelemmel,
nyugdíjjal, hogy ki tudja fizetni a térítési díjat, természetesen figyelembe véve, hogy egy
bizonyos összegét meg kell hagyni, ami a költőpénzt jelenti, akkor egy úgynevezett személyi
térítési díjat kell megállapítani. A sokszor jelentkező, de egyszerűbbnek tűnő kérdéseket
megpróbáltuk a Társulási Tanács üléséről áttenni a Pénzügyi Bizottságunknak hatáskörileg. Ezt
azonban a Közigazgatási Hivatal régióban egyeztetett véleménye szerint meg kell, szüntessük.
és a Társulási Tanács elé kell hozzuk a jövőben.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs a határozati javaslatban
feltüntetettek szerint, kérem szavazzunk. Aki elfogadja a határozati javaslatot, melyben az
SZMSZ 5. számú melléklet b.) pontjának 4./5./6./7./8./pontja hatályát veszti, egyéb
rendelkezések változatlanul hagyása mellett, valamint 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, 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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28/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Szervezeti
és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja
 Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet b.) pontjának 4./;5./;6./,7./,8./pontja
hatályát veszti egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett.
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

4. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer mekjóléti Intézménye a szociális
alap és szakosított ellátások térítési díj mértékének módosítása.

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Az előterjesztőt megkérdezem, hogy az írásos előterjesztéshez, kíváne szóbeli kiegészítést
tenni?
Kóra J ános (feladatellátási referens)
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat
valamennyi normatíva kategóriára külön meg kell határozni, integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni. Erről szól a határozati javaslat melléklete, amely
kiegészült azzal a táblázattal, amit kérek, hogy eredetiben fogadjon a Társulási Tanács. Az
előző napirendi pont értelmében az első határozati javaslat kiegészülne azzal a módosítással,
hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye a szociális alap és
szakosított ellátások térítési díjának, helyettes szülő ellátás térítési díjának, valamint a házi
jelzőrendszeres segítségnyújtás személyi térítési díjának mértékét a határozati javaslat
melléklete szerint elfogadja. A második határozati javaslat arról az eljárás rendről szól, amelyet
a minisztérium ajánlása szerint alkalmaz a Társulási Tanács. Mint fenntartó határozatot hoz a
térítési díjról. A Magyar Köztársaság jogrendje csak úgy teszi lehetővé, ha a helyi
önkormányzat jegyzője rendeletbe foglaltatja ezt, és kihirdeti. Ettől tud kötelező érvényűvé
válni a térítési díj. Ennek alapján a települési önkormányzatoknak meg kell tárgyalni,
rendeletbe kell foglalni, és ezután tud hatályossá válni.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi Bizottság mind két határozati javaslatot az előbb említett változtatásokkal
egyhangúan elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még észrevétele, kiegészíteni valója valakinek ehhez a napirendhez? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye a szociális alap és szakosított ellátások térítési díjának, helyettes szülő ellátás
térítési díjának, valamint a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás személyi térítési díjának
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mértékét a határozati javaslat melléklete szerint, 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:
29/2008.(04. 10.) 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 a szociális alap és szakosított
ellátások térítési díjának, helyettes szülő ellátás térítési díjának, valamint a házi jelzőrendszeres
segítségnyújtás személyi térítési díjának mértékét a határozati javaslat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: értelem szerint
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Második határozati javaslat szerint, aki elfogadja hogy kérjük fel a társult önkormányzatokat,
hogy a javasolt intézményi térítési díjakról alkosson rendeletet, 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:
30/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy felkéri a
társult önkormányzatokat, hogy a javasolt intézményi térítési díjakról alkosson rendeletet.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: 2008. május 01.

5. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer mekjóléti Intézmény intézményen
belüli fejlesztő felkészítő foglalkoztatás létszámának növelése

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megkérem Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató asszonyt, hogy szíveskedjen a napirendről
tájékoztatni a Társulási Tanácsot.
Szilágyiné Tóth Er zsébet (GYKESZGYI igazgató)
Örömmel tudom bejelenteni, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatást tovább
bővítjük Gyula városában. 60 embernek biztosítunk lehetőséget, a nappali ellátást nyújtó
intézményekben bizonyos foglalkoztatásra. Ezek a foglalkoztatások az egészségi állapotuknak
megfelelőek lesznek. Ehhez a jogszabály személyi feltételeket ír elő. Ezek a személyi feltételek
a személyi segítők, illetve a koordinátorok biztosítása. A 60 fő felvételével az
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intézményünkben foglalkoztatottak száma meghaladja a 400 főt. Ebből a közalkalmazottak már
226an lesznek. A felvenni kívánt dolgozók egy része közalkalmazott lesz, akik a munkát
segítik. A Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatjuk a fejlesztő felkészítő
foglakoztatásban résztvevőket. A másik fontos, hogy létszámbővítést jelent Elek városában a
közösségi ellátás vezetésére koordinátor kijelölése. Ez alapján kívánjuk a létszámot ott újra
növelni. Rendkívül jó és igényes munka folyik, és úgy érzem, ezt meg kell erősíteni a törvényi
előírás szerint.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Igazgató asszony, amivel befejezte a mondanivalóját, az már a következő napirendhez
kapcsolódik, de köszönjük.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és örömmel javasolja egyhangúan elfogadásra ezt a
határozati javaslatot a Társulási Tanácsnak, hisz 60 főnek adunk élhetőbb életet a problémáik
mellett, és 6 fővel növekszik a munkalehetőség is.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane még kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye intézményen belüli szociális foglalkoztatottak számát 60 fővel növeli és
egyidejűleg az intézmény státuszát a feladatellátás időtartamára – 4 fő foglalkoztatás segítői és
2 fő foglalkoztatás koordinátori álláshellyel – 6 fővel megemeli, 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:
31/2008.(04. 10.) 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 intézményen belüli szociális
foglalkoztatottak számát 60 fővel növeli és egyidejűleg az intézmény státuszát a feladatellátás
időtartamára – 4 fő foglalkoztatás segítői és 2 fő foglalkoztatás koordinátori álláshellyel – 6
fővel megemeli.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: értelem szerint
6. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyer mekjóléti Intézmény közalkalmazotti
létszámának növelése
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Kérem a napirend előterjesztőjét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Kóra J ános (szociális referens)
Igazgató asszony már elmondta, én csak kiegészíteni szeretném. Költségvetési többletigényt a
létszámbővítés nem jelent.
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Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a
határozati javaslat elfogadását.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane valakinek észrevétele, kiegészíteni valója ehhez a napirendhez? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye közalkalmazotti létszámát 2 fővel emelje, és így az intézmény
létszáma 224 főről 226 főre emelkedjen, 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:
32/2008.(04. 10.) 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 közalkalmazotti létszámát 2 fővel
emeli. Az intézmény létszáma 224 főről 226 főre emelkedik.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: értelem szerint

7. Gyula és Környéke Többcélú Kistér ségi Tár sulás Kistér ségi Ir oda Alapító Okirat
módosítása
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Megkérem, az irodavezető urat, hogy szíveskedjen ismertetni a Kistérségi Iroda, Alapít Okirat
módosításának a szükségességét.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Két napirend következik most, ami a Kistérségi Irodával foglalkozik, az első az Alapító Okirat
módosításával, a másik az iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításával. A
módosítások által rendbe tesszük az okiratainkat, megteremtjük a két okirat között azt a némi
eltérést, ami tapasztalható volt, hiszen az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
felkérte a Közigazgatási Hivatalokat, hogy vizsgálják meg ebben az évben a Kistérségi
Társulások és irodák működését. A Közigazgatási Hivatal megküldte szempontrendszerét, mi
szerint a vizsgálat zajlani fog, és e szempontrendszer alapján vizsgáltuk felül mi is az iratainkat.
Az Alapító Okirat módosításánál a kistérség vállalkozási tevékenységét tettük bele, mert csak
az SZMSZben szerepelt.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Van – e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja az Alapító Okirat módosítását, mi szerint a 8.4./ pontja hatályát
veszti és helyébe lép, hogy a Kistérségi Iroda, vállalkozási tevékenységet folytathat. Valamint
felkéri munkaszervezetét, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat jelen módosítással egységes
szerkezetbe foglalásáról, s egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a módosításokkal egységes
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szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és egyben felkéri, hogy gondoskodjon a szükséges
szervek részére való megküldéséről, 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:
33/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1./ Az Alapító Okirat 8.4./ pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
A Kistérségi Iroda, vállalkozási tevékenységet folytathat (Üzletviteli tanácsadás; gépjármű
üzemeltetés, bérbeadás; közbeszerzés lebonyolítása  tervezés, műszaki ellenőrzés,egyéb
tevékenység) azonban a vállalkozásból származó jövedelme nem haladhatja meg a bevételének
15 %át.
Jelen módosítással nem érintett rendelkezései az alapító okiratnak változatlanul maradnak.
A Társulási Tanács felkéri munkaszervezetét, hogy gondoskodjon Alapító Okirat jelen
módosítással egységes szerkezetbe foglalásáról, s egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, és egyben felkéri, hogy
gondoskodjon a szükséges szervek részére való megküldéséről.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: értelem szerint

8. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Tár sulás Kistérségi Iroda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Irodavezető úr már elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban is át kell vezetni a
szükséges változtatásokat. Ez szervesen összefügg az előző napirenddel. Vane valakinek
észrevétele, kiegészíteni valója ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.
Aki elfogadja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat IV. fejezet 1.8.pontjának első
mondata hatályát veszti, I. számú melléklete hatályát veszti, helyébe ezen előterjesztés
mellékletét képező szervezeti felépítés lép,
valamint a Társulási Tanács felkéri
munkaszervezetét, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzat jelen módosítással
egységes szerkezetbe foglalásáról, s egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat 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:
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34/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát
az alábbiak szerint módosítja:
1./ A Szervezeti Működési Szabályzat IV.fejezet 1.8.pontjának első mondata hatályát veszti.
2./ A Szervezeti Működési Szabályzat I. számú melléklete hatályát veszti, helyébe ezen
előterjesztés mellékletét képező szervezeti felépítés lép.
Jelen módosítással nem érintett rendelkezései a Szervezeti Működési Szabályzatnak
változatlanul maradnak.
A Társulási Tanács felkéri munkaszervezetét, hogy gondoskodjon a Szervezeti és Működési
Szabályzat jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalásáról, s egyben felhatalmazza a
Társulás elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat aláírására.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: értelem szerint

9. Gyula és Környéke Többcélú Kistér ségi Tár sulás 2007. évi költségvetésének
módosítása

Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Írásos előterjesztés elkészült, ami a tavalyi tényadatok teljes pontosítást tartalmazza.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangú igen szavazattal elfogadásra
javasolja a Társulási Tanácsnak.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Vane valakinek észrevétele, kérdése a 2007. évi költségvetés módosítással kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés mellékleteként
csatolt 2007. évi költségvetés módosítását 831. 203. E Ft bevételi és kiadási főösszeggel, 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:
35/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen
előterjesztés mellékleteként csatolt 2007. évi költségvetés módosítását 831. 203. E Ft bevételi
és kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: értelem szerint
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Bejelentések:

1. Kistérségi koordinátor – Molnár Csaba bemutatkozása
Tisztelettel köszöntök Mindenkit!
Molnár Csaba vagyok a Gyulai Kistérség márciusban kinevezett kistérségi koordinátora. Mint
azt bizonyosan tudják, a korábbi Önkormányzati Térségi Koordinátor és az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Tanácsadó pozíciók megszüntetésével egy időben létrejött a hazai és uniós
fejlesztések helyi támogatása érdekében szervezett Kistérségi Koordinációs Hálózat, melynek
célja az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) megvalósítási szakaszában folyamatosan
növekvő feladatok hatékony ellátása, az uniós fejlesztési források és a hazai támogatások
sikeres felhasználása érdekében, illetve a párhuzamosságok elkerülése. A Koordinátorok
alapfeladata a kistérség szereplőinek információhoz juttatása a folyamatban levő pályázatokról.
Feladata továbbá többek között, hogy szakmai támogatást nyújtson a kedvezményezetteknek a
projektek megvalósításában, a források lehívásában, a projektek kidolgozásában. Ebbe a
munkába be kell vonnunk a helyi önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket,
társadalmi partnereket, illetve segítenünk kell a nemzetközi, hazai és kistérségi területfejlesztési
források felkutatását. A koordinátorok fölött a munkáltatói jogkört a Regionális Fejlesztési
Ügynökség (RFÜ), teljes munkaidős, munkaszerződéses jogviszonyban gyakorolja. A
kiválasztás nyilvános pályázat útján történt, mely egy szakmai teszt megírásával kezdődött, ezt
egy szóbeli felvételi elbeszélgetés követett. A végső döntést az NFÜ elnökének egyetértésével
az RFÜ vezetője hozta. Így tehát az álláshely elnyerése után kezdődhetett el a kistérségi
koordinátori tevékenységem. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás biztosít
számomra helyet, ahol minden szerdán 10:0012:00 fogadóórát tartunk a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda vezetőjével, ennek keretében lehetőség van a projektgazdák számára a pályázatok terén
felmerült kérdések tisztázására, segítségnyújtásra. Bízom abban, az elkövetkezi 200713
költségvetési időszak ugyanolyan sikeres lesz a Gyulai kistérség számára, mint a 200406os
volt. Úgy érzem, hogy az a 87 nyertes projekt, 7,7 Milliárd Ft összköltséggel megfeleli alapot
ad arra, hogy a 200713 időszakban hasonló fejlesztések valósulhassanak meg a
kistérségben!Fontosnak tartom, hogy én is a munkámmal hozzájáruljak a hazánkba, érkezi
uniós források leghatékonyabb felhasználásához, látványos fejlődést okozva ezzel a
kistérségem, a régió, és Magyarország számára. Jelen állás szerint az ÚMFTből többek között
támogatást nyert a Dürer Nyomda kft. Könnyűfémöntő és Betonelemgyártó Kft., GYULA
MED Betegszállító kft., ők a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett
technológiafejlesztés valamint miniség, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok
bevezetésének támogatása terén nyertek támogatást. Annak érdekében, hogy a kistérség 9
nyertes pályázója mellett Önök is kedvezményezettjei lehessenek az Unió által
társfinanszírozott pályázatoknak, kérem Önöket, hogy amennyiben kérdésük merülne fel a
hazai és EUs pályázatokkal kapcsolatban, keressenek fel!

2. Erdélyi Mihály levele –csatolva a jegyzőkönyvhöz
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3. Együttműködési Megállapodás
Kóra J ános (feladatellátási referens)
A Paksi Turizmusért Egyesület kereste meg a Társulást. Néhány esztendővel ezelőtt már,
kopogtak Gyula turisztikai ajtaján, létre is hoztak egyfajta üdültetést. Most szeretnék
kiterjeszteni a kapcsolatrendszerüket és a Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés, Szakmai és
Területi Együttműködés Kollégiuma által kiírt Intézményrendszer feltételeinek támogatására
Országos szintű informális kerek asztal létrehozására pályáznak, a civilszervezetek közötti
kapcsolatrendszerek megerősítésére és többszintű érdekképviselet gyakorlására. Pályázatot
nyújt be ez az egyesület, melyben azt vállalja, hogy diszpécser szolgálatot működtet, a projektet
hosszú távon fenntartja. Tőlünk az információs áramlás elősegítését aktív részvétellel várják,
illetve tapasztalati tanácsokat kérnek tőlünk. A Békéscsabai Kistérséggel is felvették a
kapcsolatot, akik támogatták ezen pályázat benyújtását.
Pluhár László (elnök – Elek polgármester)
Egy partnerségi megállapodást célszerű kötni a fő pályázó képviselőjével, és ennek
megfelelően ebből csak előnyünk származik. Az Együttműködési Megállapodást mindenkinek
kiküldtük áttekintésre. Vane valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Amennyiben
nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy kössünk Együttműködési Megállapodást a Paksi
Turizmusért Egyesülettel, mint főpályázóval a Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés,
Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma által kiírt Intézményrendszer feltételeinek
támogatására, NCAÖNSZ08, Országos szintű informális kerek asztal létrehozása, a
civilszervezetek közötti kapcsolatrendszerek megerősítésére és többszintű érdekképviselet
gyakorlására…című program megvalósítására. Egyben felhatalmazza az elnököt a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, az kérem, 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:
36/2008.(04. 10.) sz. Többcélú Tár sulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
Együttműködési Megállapodást köt a Paksi Turizmusért Egyesülettel, mint főpályázóval a
Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma által
kiírt Intézményrendszer feltételeinek támogatására, NCAÖNSZ08, Országos szintű informális
kerek asztal létrehozása, a civilszervezetek közötti kapcsolatrendszerek megerősítésére és
többszintű érdekképviselet gyakorlására…című program megvalósítására. Egyben
felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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.
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Gyula, 2008. április. 10.


Pluhár László
elnök


Szabó Árpád
jkv. hitelesítő


Germán J ánosné
jegyzőkönyvvezető
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