JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Pluhár László - Társulás elnök Elek polgármester, Dr. Tarr Lajos – Lőkösháza polgármester,
Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármester,
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – Szociális
Intézményigazgató, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi iroda jogi képviselő, Hanyecz Ágnes –
Pénzügyi Bizottság külső tag, Kóra János – Kistérségi Iroda feladat-ellátási referens,
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 3 fő szavazatra jogosult
tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Kalcsó Istvánné személyében 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 2
igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
21/2009.(III. 27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó
Istvánné tanácstagot, Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: Pluhár László elnök
Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: azonnal
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Ismertetném a mai napirendi pontokat:
I. Napirend
1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójának
prémium kiírása
3. Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása
4. 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
II. Bejelentések

1

Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
A Többcélú Kistérségi Társulás napirendi pontjai között tüntettük fel a Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása, valamint Beszámoló a
2008. évi költségvetés végrehajtásáról, melyet nem javaslok megtárgyalni. Aki a mai
napirendi pontokkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
22/2009.(III. 27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés
napirendi pontjait.
I. Napirend
1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójának
prémium kiírása
3. Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása
4. 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
II. Bejelentések
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Az első határozati javaslat előzménye, hogy az Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II.26.)
rendeletében szabályozza a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
támogatásának részletes feltételeit. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye – Tipegők - Topogók Házában - tervezett felújítási munkálatokra, valamint udvari
játékok és eszközök beszerzésére kíván támogatási kérelmet benyújtani. A projekt
költségvetése összesen 13. 000. 000.- Ft, az igényelt támogatás: 10. 400. 000.- Ft, az önerő 2.
600. 000.- Ft, a pályázat beadási határideje: 2009. április. 03. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság állásfoglalását ismertetni.
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi Bizottság alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta és 2 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az első határozati javaslatot.
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Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja,
hogy az Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II.26.) rendelete szerinti támogatást kíván
igénybe venni a – GYKESZGYI Tipegők - Topogók Házában – tervezett felújítási
munkálatokhoz, valamint udvari játékok és eszközök beszerzéséhez. A projekt
költségvetésének összege: 13. 000. 000.- Ft, a szükséges 20%-os önerőt – 2. 600. 000.- Ft-ot –
a Társulás 2009. évi pályázati önerő alapjából biztosítja. A Társulás felhatalmazza a Társulás
elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2009.(III. 27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az
Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II.26.) rendelete szerinti támogatást kíván igénybe
venni a – GYKESZGYI Tipegők - Topogók Házában – tervezett felújítási munkálatokhoz,
valamint udvari játékok és eszközök beszerzéséhez. A projekt költségvetésének összege:
13. 000. 000.- Ft, a szükséges 20%-os önerőt – 2. 600. 000.- Ft-ot – a Társulás 2009. évi
pályázati önerő alapjából biztosítja. A Társulás felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2009.április. 03.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Van még egy határozati javaslatunk, ezen a napirendi ponton belül. A Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítványa pályázatot hirdetett szociális intézmények
akadálymentesítésére. Intézményünk pályázatot kíván benyújtani a Napsugár Idősek Otthona
és Gondozóháza valamint a 4. Idősek klubja akadálymenetesítésre. A projekt bekerülési
összege: 22. 000. 000. –Ft. Az igényelt támogatás: 17. 800. 000. –Ft, az önerő 4. 200. 000.Ft. A pályázat beadásának határideje: 2009. április. 04. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta a napirendi pontot, kérem, alelnök urat ismertesse a határozatukat.
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi Bizottság alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta és 2 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a második határozati javaslatot is.
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy
pályázatot nyújt be a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány által
meghirdetett „ A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális
ágazatban” című program keretében” a szociális alap- és szakosított ellátást, valamint
gyermekjóléti-alap
és
gyermekvédelmi
szakellátást
nyújtó
közintézmények
akadálymentesítése” címmel kiírt pályázat 1. számú komponensére a GYKESZGYI Napsugár
Idősek Otthona és Gondozóháza valamint a 4. Idősek klubja akadálymentesítésére. A projekt
költségvetésének összege: 22. 000. 000.-Ft, igényelt támogatás 17. 800. 000.- Ft. A pályázat
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önerejét – 4. 200. 000.- Ft-ot – a Társulás a 2009. évi költségvetése pályázati önereje
fejezetéből biztosítja. A Társulás felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2009.(III. 27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány által
meghirdetett „ A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális
ágazatban” című program keretében” a szociális alap- és szakosított ellátást, valamint
gyermekjóléti-alap
és
gyermekvédelmi
szakellátást
nyújtó
közintézmények
akadálymentesítése” címmel kiírt pályázat 1. számú komponensére a GYKESZGYI Napsugár
Idősek Otthona és Gondozóháza valamint a 4. Idősek klubja akadálymentesítésére. A projekt
költségvetésének összege: 22. 000. 000.-Ft, igényelt támogatás 17. 800. 000.- Ft. A pályázat
önerejét – 4. 200. 000.- Ft-ot – a Társulás a 2009. évi költségvetése pályázati önereje
fejezetéből biztosítja. A Társulás felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2009.április. 04.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójának
prémium kiírása
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kérem, alelnök urat
ismertesse a határozati javaslatukat.
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi Bizottság alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a következő
változtatásokkal eredetiben a következőket fogadta el:
- az igazgatónő intézkedjen arról, hogy 2009. évben az intézményen belüli pénztári
forgalom a 2008.évhez képest 30 %-kal csökkenjen. (A kitűzött prémium 25%-a)
- az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában a 2009. évre
vonatkozó ösztönző (jutalmazási) rendszert dolgozza ki a költségvetés keretein belül.
(A kitűzött prémium 25%-a)
- tegyen javaslatot 2009. június 30. napjáig az 5700. Gyula, Jókai u.30. szám alatti
ingatlan hasznosításának lehetőségéről, s adott esetben a hasznosításáról
gondoskodjon (A kitűzött prémium 25%-a)
- szervezze meg a felkészítő foglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítését
(A kitűzött prémium 25%-a)
- a Cafatéri-a rendszer kidolgozását vegyük tárgytalannak és így fogadjuk el eredetiben
a határozati javaslatot.
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Az eredetiben előírt prémium bruttó összegére vonatkozóan egy havi 600. 000.- Ft mértékéig
legyen a prémium feltétel felső összege megállapítva. Ezeket a változtatásokat mind
eredetiben kérjük elfogadni.
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Van valakinek észrevétele, hozzászólása ezen kívül a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja eredetiben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát,
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2009.(III. 27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója – Szilágyiné Tóth
Erzsébet – részére az alábbi prémium feladatokat tűzi ki:
- az igazgatónő intézkedjen arról, hogy 2009. évben az intézményen belüli pénztári
forgalom a 2008.évhez képest 30 %-kal csökkenjen. (A kitűzött prémium 25%-a)
- az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában a 2009. évre
vonatkozó ösztönző (jutalmazási) rendszert dolgozza ki a költségvetés keretein belül
(A kitűzött prémium 25%-a)
- tegyen javaslatot 2009. június 30. napjáig az 5700. Gyula, Jókai u.30. szám alatti
ingatlan hasznosításának lehetőségéről, s adott esetben a hasznosításáról
gondoskodjon (A kitűzött prémium 25%-a)
- szervezze meg a felkészítő foglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítését
(A kitűzött prémium 25%-a)
A kitűzött prémium összege bruttó 600.000,-Ft.
A prémium kiírásban foglaltak teljesítését a Társulási Tanács elnöke ellenőrzi, vizsgálja felül.
Egy alkalommal prémium előleg is fizethető, az első felülvizsgálat ellenőrzés napját követő
15 napon belül, mértéke nem haladhatja meg az éves prémium összeg 50 %-át.
A prémium teljesítés első felülvizsgálatának időpontja 2009. augusztus 15. napja, míg a 2009.
évi teljesítés ellenőrzésének záró határideje 2010. március 15. napja.
Határidő: 2009.augusztus 15.
2010.március 15.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgatónő
3. Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság állásfoglalását.
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi Bizottság alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és 2 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak annyi változtatással, hogy eredetiben fogadja el a
4. pontban március. 11. helyett a mai napot, vagyis a március. 27.-ét.

5

Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Van valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot úgy, hogy a 4.
pontban március. 11. helyett, március. 27.- legyen eredetiként beírva, kérem, szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2009.(III. 27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint alapító, a
társaság legfőbb szerve, ezennel elfogadja a végelszámoló beszámolóját a
végelszámolási eljárás megindításának közzétételétől a mai napig terjedő időszakra.
2. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a Társaság tözstőkéje az alapító részére kifizetésre
kerüljön, a Társaságnak már más felosztható vagyona nem maradt, további
vagyonfelosztás nem szükséges.
3. A Társulási Tanács, mint alapító elfogadja a Társaság összesített végelszámolási
zárómérlegét.
4. A Társulási Tanács, mint alapító elhatározza a Társaság végelszámolási eljárásának
befejezését, befejező időpontnak 2009.március 27. napját határozza meg.
5. A Társulási Tanács, mint az alapító felhatalmazza Lebenszky Attila végelszámolót,
hogy a szükséges számviteli és jogi okiratokat a vonatkozó jogi határidőben nyújtsa be
a Cégbírósághoz és kérje a Cégbíróságot a Társaság cégnyilvántartásból való törlésére.
6. A Társulási Tanács, mint alapító a Társaságnak a cégnyilvántartásából való jogerős
törlésével felmenti a tisztségéből Lebenszky Attila végelszámolót.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila végelszámoló
4. 2009. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
A Közbeszerzési Terv a folyamatban lévő 2009. évben beadott pályázatokról szól, függetlenül
attól, hogy nyertek vagy sem. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2009. évi
Közbeszerzési tervet, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 igen
szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2009.(III. 27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a jelen előterjesztés mellékletét képező 2009. évi Közbeszerzési tervet.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
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II. Bejelentések
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
A Szabó Ktsz (1) felajánlotta írásban a társulásnak az eleki telepet, szóban a gyulai telepet is,
ha van valami hasznosítási ötletünk, szívesen partnerek lesznek.
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)
Eleken is felajánlotta. Lehetne valami szociális területre hasznosítani azt a területet, de az
épületnek az a problémája, hogy a gyulai telek árakat vetíti ki.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
Miniszter úr írt egy levelet, melyben hivatalosan értesítettek bennünket, hogy nem nyert az
Állati Hulladékos pályázatunk (2). Felkérte az irányító hatóságot, hogy ezt közöljék velünk.
Annak ellenére, hogy javasolták a Dél-alföldi Régió Tanácsnak, hogy állítsák be a
következőnél nem lett beállítva, a Minisztérium kezdeményezése ellenére sem kerül most újra
kiírásra, tehát nem tudunk pályázni.
Dr. Tarr Lajos (Pénzügyi Bizottság alelnöke)
Orosházán voltam a DAREH tanácskozásán (3). A DAREH minden település
polgármesterét levélben tájékoztatta a továbbiakról és kérik, hogy ezeket a leveleket olvassák
el, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Pluhár László (elnök)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a
mai Társulási Tanácsülésünket ezennel bezárom.

Gyula, 2009. március. 27.

------------------------------------Pluhár László
elnök

-----------------------------------------Kalcsó Istvánné
jkv. hitelesítő

------------------------------------Germán Jánosné
Jegyzőkönyvkészítő
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