
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás székhelyének tanácskozójában (5700.Gyula, 
Damjanich u.6.) 2009. február 05-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanács ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Völgyesi István – Elek polgármestere képviseletében, Telek János - Lőkösháza polgármestere 
képviseletében, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere, Dr.Perjési Klára –Gyula város 
polgármestere 
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Kóra János – szociális referens,  Dr. Nagy Adrienn – 
Kistérségi Iroda, Szilágyiné Tóth Erzsébet – intézményigazgató,  
 
Kalcsó Istvánné (alelnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével, amiből 2 település meghatalmazás alapján jogosult eljárni, a Társulási Tanács 
határozatképes. Völgyesi István 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: 
 
8/2009.(II. 05.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Völgyesi István Elek 
város képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Kalcsó Istvánné (alelnök) 
              Völgyesi István meghatalmazott tanácstag 
Határidő: 2009.február 14. 
 
Kalcsó Istvánné (alelnök) 
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendet. Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy 
hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzuk 
meg. Egyetért vele? Tartózkodik? Ellene?   
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2009.(II. 05.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi 
pontját. 
 

I. Fő napirend: 
                          1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2009.évi 
                         intézményi térítési díjainak megállapítása   
                         Előadó: Pluhár László – elnök 
                        2. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye  
                           létszámbővítése 
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         II.  Bejelentések:  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 

 
1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2009.évi intézményi térítési díjainak 

megállapítása   
 

Kalcsó Istvánné (alelnök) 
Felkérem az intézmény igazgatóját, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Szilágyiné Tóth Erzsébet – intézményigazgató 
Az intézmény által kiszámított úgynevezett fajlagos önköltség alapján van javaslat téve az 
előterjesztésben a szociális szolgáltatások intézményi díjainak mértéke, melyek a 2009.évi költségvetési 
törvény normatívái alapján kerültek kiszámításra. Az előterjesztés pontosan meghatározza, hogy hogyan 
kerültek ezen táblázatban szereplő összegek megállapításra.  
 
Ezt követően az igazgatónő részletesen sorba véve elmondta, hogy az egyes szociális feladatoknál miért, 
milyen összegek kerültek feltüntetésre, s utalt arra, hogy a KSH alapján 6,1 %-os emelést vettek 
figyelembe, de így is az önköltség Elek város esetében nagyon alacsony, s már most jelezte, hogy itt 
átszámolások miatt majd módosítás válik szükségessé. 
 
Kalcsó Istvánné (alelnök) 
Van-e valakinek észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács egyetért-e 
azzal, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2009.évi intézményi 
térítési díjait a jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja és egyben felkéri az érintett településeket, 
hogy az elfogadott térítési díjakról alkosson saját rendeletet.                Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2009.(II. 05.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
                   
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2009.évi intézményi térítési díjait a jelen előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja. felkéri az érintett településeket, hogy az elfogadott térítési díjakról alkosson 
saját rendeletet.  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
               Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
                Tanácstagok 
Határidő: 2009.február 28. 
 
2. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye létszámbővítés 
 
Kalcsó Istvánné (alelnök) 
Az intézmény házi segítségnyújtás szakfeladatának ellátotti létszáma jelentős mértékben növekedett, 
valamint a karbantartási munkák szakszerű irányítása nem megoldott. Ezek indokolják a létszám 
bővítést.  
 
Dr.Perjési Klára (tanácstag) 
Javaslom, hogy eredetinek tekintve, mindenképp fogalmazzuk meg a határozati javaslatban, hogy a 
létszámbővítés nem igényel  többlettámogatást, a normatívából fedezhető. 
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Kalcsó Istvánné (alelnök) 
Van-e valakinek észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy dr.Perjési Klára javaslatával 
kiegészítve, hogy Társulási Tanács egyetért-e azzal, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény az alábbi létszámbővítést hajtsa végre: Házigondozó Eleken 4 fő, Lőkösházán 
2 fő, Gyulán 4 fő és egy fő műszaki vezető, mindösszesen 11 fő személyében, így a közalkalmazotti 
létszám 244 főről 255 főre emelkedik és ezen a létszámbővítés nem igényel  többlettámogatást, a 
normatívából fedezhető. 
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2009.(II. 05.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
                   
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy engedélyezi Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye az alábbi létszámbővítést: 
          Házi gondozó – Elek :            4 fő 

    Lőkösháza:  2 fő 
    Gyula:          4 fő 

                    Műszaki vezető                      1 fő 
Összesen                            11 fő 

                    A fentiek alapján a közalkalmazotti létszám 244 főről 255 főre emelkedik. Ezen  létszámbővítés nem 
igényel  többlettámogatást, a normatívából fedezhető. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
               Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
Határidő: 2009.február 28. 
 
II.  Bejelentések:  
 
Kalcsó Istvánné (alelnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és ezennel 
a mai ülést bezárom.  

 
Gyula, 2009.február 05. 
 
 
 
 
---------------------------------------    ------------------------------------- 
             Kalcsó Istvánné              Völgyesi István        
                   alelnök         jkv. hitelesítő 
 

 
 
----------------------------------------      
         Dr. Nagy Adrienn        
                jkv. vezető             
 


