
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29-
én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László – Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Dr.Tarr Lajos - Lőkösháza 
polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármestere, Szabó Árpád – Gyula 
alpolgármester (meghatalmazás)  
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Kóra János – szociális referens, Szilágyiné Tóth 
Erzsébet – intézmény igazgatója, Stifler Györgyné intézmény gazdasági vezetője,  Kovács 
Valéria –gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi Iroda 
 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével, amiből 1 település meghatalmazás alapján jogosult eljárni, a Társulási 
Tanács határozatképes. Már döntöttünk arról, a Fejlesztési tanácsülésünkön, hogy a mai napon, 
így ezen az ülésen is, a jegyzőkönyv hitelesítő Szabó Árpád Gyulai alpolgármester. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendet azzal, hogy eredetiként kérem a 
bejelentések között elfogadni két napirend megtárgyalását, az egyik a személyi térítési díjak 
tárgyában hozott döntés, illetve a Szent István Egyetem kérelme. 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 
4igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2009.(05. 29.). sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés 
napirendi pontját. 
 

1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2008. évi 
beszámolója 
Előadó: Pluhár László – elnök 
 
2. A Társulás 2008. évi szabad pénzmaradványának felosztása  
 Előadó: Pluhár László – elnök 
 
3. A Társulás 2009. évi költségvetésének I. számú módosítása 
Előadó: Pluhár László – elnök 
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4. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
programjának és házirendjének módosítása 
 Előadó: Pluhár László – elnök 
 
5. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
 Előadó: Pluhár László – elnök 
 
6. A Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
 Előadó: Pluhár László – elnök 
 
7. A Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 
Előadó: Pluhár László – elnök 
 
8. Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása 
Előadó: Pluhár László – elnök 
 
9. Bíráló Bizottság létrehozása a DAOP -4.1.3/C-2008-0025 számú  - Bölcsőde bővítés – 
pályázat közbeszerzési eljárásához 
 Előadó: Pluhár László – elnök 
 
Bejelentések 
 
1. Kistérségi Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció aktualizálása 
Előadó: Pluhár László – elnök 
 
2.      Személyi térítési díjak meghozatalának jogköre 
Előadó: Pluhár László – elnök 
 
3.  Szent István Egyetem kérelme akkreditált képzése beindítása tárgyában 
Előadó: Pluhár László – elnök 

 
 

 Zárt ülés: 
 
1. Térítési díj elengedése 
Előadó: Pluhár László – elnök 
 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009.május 29. 

 
1. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2008. évi 
beszámolója 
 
Szilágyiné Tóth Erzsébet (igazgatónő) 
A jogszabályi változások miatt teljesen új alapokra kellett helyezni a szociális étkeztetés, és 
házi segítségnyújtás alap ellátásokat többek között. Valóban nagyon megnövekedtek az 
adminisztratív terhek. 
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Ráadásul módszertani ellenőrzések zajlanak, melyt mindig egy MÁK és Ász vizsgálat is 
szokott követni. 
 
Kóra János ( szoc. referens) 
Gyula Város Képviselő-testülete a tegnapi nap folyamán megtárgyalta és elfogadta a 
beszámolót. 
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
 Nagyon szép munkát végzett az intézmény. Az ellenőrzések kapcsán valóban el lehet mondani, 
hogy nagyon sok a papír munka. A tegnapi nap folyamán én is részt vettem egy ilyen 
ellenőrzésen. Át kellene gondolni, hogy amennyiben lehetőség van arra, akkor adminisztratív 
téren munkaerőt kellene felvenni, hiszen az adminisztratív teher veszélyeztetheti a megfelelő 
ellátását a tényleges munkának. 
  
Dr.Tarr Lajos (tanácstag) 
Lőkösháza Képviselő-testület is megtárgyalta és elfogta a beszámolót. 
 
Szabó Árpád (Gyulai alpolgármester) 
Kóra János által elmondottak alapján csak megismételni tudom, hogy Gyula városa is elfogadta 
a beszámolót, s most szeretném tolmácsolni a köszönetet a szép, odaadó munkáért. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2008. 
évi Szakmai Beszámolóját a melléklet szerint és egyben elismerésünket és köszönetünket 
fejezzük ki az intézményvezető és az intézmény dolgozóinak odaadó, áldozatos munkájukért. 
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: 
 
 
50/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
                   
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2008. évi Szakmai 
Beszámolóját a melléklet szerint és egyben elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki az 
intézményvezető és az intézmény dolgozóinak odaadó, áldozatos munkájukért. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 

   Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. május. 29. 
 
2. A Társulás 2008. évi szabad pénzmaradványának felosztása  

 
Dr.Tarr Lajos (tanácstag) 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és eléfogadásra javasolja. 
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
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Az ülés előtt átadtam elnök úrnak a kollégáim által végzett elszámolást, mely alapján kérem, 
hogy  Kétegyházát érintő kérdésben majd még egyszer tárgyaljunk. 

 
Pluhár László (elnök) 
Kétegyházát érintően természetesen megvizsgáljuk kérelmét. 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e a jelen előterjesztés I. számú melléklete alapján a Társulás 2008. évi szabad 
pénzmaradványát 33. 717. E Ft-ban, és a szabad pénzmaradványt a II. számú melléklet alapján 
„Megállapodás” keretében átadja Elek és Lőkösháza önkormányzatai részére 2009. június. 30.-
ig, míg Gyula városát megillető szabad pénzmaradvány a Bölcsőde bővítés önereje egy 
részeként maradjon a Társulásnál. A pénzmaradványokkal kapcsolatos döntést a Társulás soron 
következő ülésén a 2009. évi költségvetés módosításában át kell vezetni. 
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: 
 
 
51/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen 
előterjesztés I. számú melléklete alapján a Társulás 2008. évi szabad pénzmaradványát  
33. 717. E Ft-ban határozza meg.  A Társulási Tanács egyben dönt arról, hogy a szabad 
pénzmaradványt a II. számú melléklet alapján „Megállapodás” keretében átadja Elek és 
Lőkösháza önkormányzatai részére 2009. június. 30.-ig, míg Gyula városát megillető szabad 
pénzmaradvány a Bölcsőde bővítés önereje egy részeként maradjon a Társulásnál.  
A pénzmaradványokkal kapcsolatos döntést a Társulás soron következő ülésén a 2009. évi 
költségvetés módosításában át kell vezetni.  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
             Lebenszky Attila irodavezető  
Határidő: 2009. június. 30. 
 
3. A Társulás 2009. évi költségvetésének I. számú módosítása 
 
Kovács Valéria gazdasági vezető ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Dr.Tarr Lajos (tanácstag) 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és eléfogadásra javasolja. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e a Társulás 2009. évi költségvetésének I. számú módosítását a jelen 
előterjesztés mellékletével, 216. 755 e Ft bevételi és kiadási főösszegben. 
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: 
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52/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás 
2009. évi költségvetésének I. számú módosítását a jelen előterjesztés mellékletével, 216. 755 e 
Ft bevételi és kiadási főösszegben elfogadja. 
  
Felelős: Pluhár László elnök 
      Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. május. 29. 
 
4. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
programjának és házirendjének módosítása 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Igen terjedelmes anyag, természetesen mindenki rendelkezésére áll. 
Van-e valakinek észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács 
elfogadja-e a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
programját és házirendjét a határozati javaslat melléklete szerint. 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: 
 
 
53/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programját és házirendjét 
a határozati javaslat melléklete szerint elfogadja. 
 

o Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza – szakmai program + házirend 
o Nyugdíjasok Háza – szakmai program + házirend 
o Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza – szakmai program + házirend 
o Demens személyek idősotthoni ellátása – szakmai program + házirend 
o Idősek Nappali Ellátása – szakmai program + házirend 
o Étkeztetés - szakmai program 
o Házi segítségnyújtás - szakmai program 
o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - szakmai program 
o Demens személyek nappali ellátása - szakmai program + házirend 
o Szivárvány Napközi Otthona - szakmai program + házirend 
o Napfény Nappali Központ - szakmai program + házirend 
o Fogyatékkal élők nappali ellátása-Elek - szakmai program + házirend 
o Támogató Szolgálat - szakmai program + házirend 
o Közösségi szenvedélybeteg ellátás - szakmai program + házirend 
o Közösségi pszichiátriai beteg ellátás - szakmai program + házirend 
o Tanyagondnoki szolgálat - szakmai program 
o Családsegítő Szolgálat – Gyula, Elek, Lőkösháza - szakmai program + házirend 
o Gyermekjóléti Szolgálat – Gyula, Elek, Lőkösháza - szakmai program + házirend 
o Helyettes szülői szolgáltatás - szakmai program 
o Bölcsőde - szakmai program + házirend 
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o Házi gyermekfelügyelet – szakmai program 
Felelős: Pluhár László elnök 
              Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. június 01. 
 
 
5. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
 
Dr. Nagy Adrienn jogi képviselő ismertette a jogszabályi hátterét az alapító okirat 
módosításnak, és a módosítás miben létét. 
   
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
 
Van-e valakinek  észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács 
elfogadja-e a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 
okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a határozati javaslat melléklete 
szerint. 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: 
 
54/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa „a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) 
bekezdésében foglalt kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a „Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény” elnevezésű költségvetési 
szerve (székhelye: 5700.Gyula, Galamb u.21.) közfeladat ellátásának módját szervezeti 
szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési szerv további 
működése önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként, közintézményként 
2009. július 1-je után is indokolt. Erre való tekintettel az Intézmény Alapító Okiratának 
módosítását (1.számú melléklet) és egységes szerkezetbe foglalat alapító okiratát 
(2.számú melléklet) 2009. július 1-jei hatállyal elfogadja, egyúttal hatályon kívül 
helyezi a Társulás a 96/2006. (XII. 01.) TT számú, a 73/2007. (VI. 28.) TT számú, a 
108/2007.(X.16.) TT. számú, a 134/2007.(XII.20.)TT számú, a 74/2008.(VI.19.) TT 
számú és a 142/2008. (XII. 19.) TT számú  határozatokkal elfogadott alapító okirat 
módosításait és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás 
elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális 
Igazgatóságához - az 1. pontban hozott döntésről a határozat és az alapító okirat 
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
     Határidő: 2009.május 31. 
     Felelős: Pluhár László elnök 
 
6. A Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
 
Dr. Nagy Adrienn jogi képviselő –hasonlóan az előző napirendhez- ismertette a jogszabályi 
hátterét az alapító okirat módosításnak, és a módosítás miben létét. 

 6



 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
 
Van-e valakinek észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács 
elfogadja-e a Kistérségi Iroda Alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását a határozati javaslat melléklete szerint. 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: 
 
55/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa „a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvényben foglalt 
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a „Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda” elnevezésű költségvetési szerve (székhelye: 
5700.Gyula, Damjanich u.6.) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból 
felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési szerv további működése önállóan 
működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervként 2009. július 1-je után is 
indokolt. Erre való tekintettel a mellékelten csatolt  Kistérségi Iroda Alapító 
Okiratának módosítását (1.számú melléklet) és egységes szerkezetbe foglalat alapító 
okiratát (2.számú melléklete) 2009. július 1-jei hatállyal elfogadja, egyúttal hatályon 
kívül helyezi a Társulás a 28/2004. (12.15.) TT számú, a 119/2007. (XI. 15.) TT 
számú, a 128/2007.(XII.20.) TT. számú, a 33/2008.(04.10.)TT számú  és a 
92/2008.(08. 07.) TT. számú határozatokkal elfogadott alapító okirat módosításait és 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

4. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri A Társulás 
elnökét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális 
Igazgatóságához - az 1. pontban hozott döntésről a határozat és az alapító okirat 
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 
     Határidő: 2009.május 31. 
     Felelős: Pluhár László elnök 

 
7. A Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és egységes 
szerkezetbe foglalása 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Ezen módosítás következik az előbbiekből. Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, 
akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadja-e a Kistérségi Iroda Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a határozati javaslat 
melléklete szerint. 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: 
 
56/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
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Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja ezen előterjesztés 
1.számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetbe foglalt Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyúttal hatályon kívül 
helyezi a Társulás a 6/2005. (II.09.) TT számú, és a 129/2007.(XII.20.) TT. számú 
határozatokkal elfogadott szervezeti és működési szabályzat módosításait és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
 Határidő: 2009.május 31. 
 Felelős: Pluhár László elnök 
 
8. Gyula és Környéke Tudásközpont Oktatási Közhasznú Társaság végelszámolása 
 
Lebenszky Attila (irodavezető) ismertette a Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság hiánypótló 
végzését, mely szerint a társaság könyvelője nem megfelelő formában készítette el a vagyon 
felosztási javaslatot, a társaság zárójelentését, illetve a könyvvizsgáló jelentése is hiányzott. 
Ezen hiányosságot pótoltuk most. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e a mellékelten csatolt végelszámolói jelentést és vagyonfelosztási javaslatot, 
s egyben felhatalmazzuk a végelszámolót a szükséges szervek felé történő benyújtására. 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: 
 
57/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint alapító, a 
társaság legfőbb szerve, ezennel elfogadja a mellékelten csatolt végelszámoló zárójelentését, 
és a vagyonfelosztási javaslatot. 
2. A Társulási Tanács, mint az alapító felhatalmazza Lebenszky Attila végelszámolót, 
hogy a szükséges okiratokat a vonatkozó jogi határidőben nyújtsa be a Cégbírósághoz és kérje 
a Cégbíróságot a Társaság cégnyilvántartásból való törlésére. 
 

  Határidő: 2009.május 31. 
  Felelős: Pluhár László elnök 
 
9. Bíráló Bizottság létrehozása a DAOP -4.1.3/C-2008-0025 számú  - Bölcsőde bővítés – 
pályázat közbeszerzési eljárásához 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Szeretnénk, hogy a pályázat megnyerésének esetén máris kész lennénk az előkészületekkel. 
Ezért felállítanánk a jogszabályi előírásoknak megfelelően a bíráló bizottságot. 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács 5 fővel létrehozza a DAOP-4.1.3/C-2008-0025 jelű - Korszerűsítés, bővítés és új 
családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség „Csemeteház” bölcsődéjében – című 
pályázat közbeszerzési eljárásában közreműködő Bíráló bizottságot, melynek tagjai Dr. Perjési 
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Klára, Pluhár László, Szilágyiné Tóth Erzsébet Dr. Nagy Adrienn, Czene Ildikó. 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: 
 
58/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 5 fővel 
létrehozza a DAOP-4.1.3/C-2008-0025 jelű - Korszerűsítés, bővítés és új családbarát 
szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség „Csemeteház” bölcsődéjében – című pályázat 
közbeszerzési eljárásában közreműködő Bíráló bizottságot, melynek tagjai: 
    Dr. Perjési Klára Társulási Tanács tag, 
    Pluhár László Társulási Tanács tag, 
    Szilágyiné Tóth Erzsébet Intézmény igazgató, 
    Dr. Nagy Adrienn jogi képviselő, 
    Czene Ildikó pénzügyes  
  Határidő: 2009.május 31. 
  Felelős: Pluhár László elnök 
 
Bejelentések: 
 
1. Személyi térítési díj meghozatala  

 
Pluhár László (elnök) 
Eddig azon gyakorlatot folytattuk, hogy a Társulási Tanács döntött a személyi térítési díj 
meghozatala tárgyában. Ez időben sem volt a legjobb megoldás, de az intézményvezető 
asszony kérte ezen menetet, holott sokkal rövidíthetőbb az ügy eldöntési ideje, ha a szociális 
törvény alapján maga az intézményvezető hozza meg a döntést, már most a folyamatban lévő 
esetekben is. Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, 
hogy aki ezzel egyetért, hogy a személyi térítési díjak tárgyában szükséges határozatot az 
intézményvezető hozza meg, már a folyamatban lévő esetekben is, 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: 
 
59/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a személyi 
térítési díjak tárgyában szükséges határozatot – a szociális törvény előírásainak figyelembe 
vétele mellett - az intézményvezető hozza meg, már a folyamatban lévő esetekben is. 
Határidő: 2009.május 29. 
Felelős: Pluhár László elnök 
               Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgatónő 
 
2. Szent István Egyetem kérelme 
 
Pluhár László (elnök) 
Az Egyetem egy akkreditált képzést szeretne Gyula városában is beindítani, hasonlóan többek 
között a soproni, győri városokhoz. Ezáltal lehetővé válik, hogy a credit pontokat dolgozóink itt 
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helyben szerezzék meg. Pénzügyi Bizottsági ülésen már nyilatkozat gyula városa 
képviseletében Szabó Árpád, hogy a város üdvözli ezen megoldást, s a pénzmaradvány terhére 
350.000,-Ft-ot biztosít, Lőkösháza polgármestere, szintén a pénzmaradvány terhére 50.000,-Ft 
összeget biztosít, s én is nyilatkoztam, hogy Elek városa a fennmaradó 100.000,-Ft összeget 
vállalja megfizetni. 
 
Kalcsó Istvánné (tanácstag) 
Magam nevében is nagyon örülök ezen kezdeményezésnek, hiszen ezzel dolgozóinkat segítjük. 
Természetesen Kétegyháza is hozzájárul 50.000,-Ft összeggel, s ezáltal nem kell Elek 
városának Kétegyházára eső részt viselni. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy aki ezzel 
egyetért, hogy a  a támogatási szerződést az ismertettet feltételekkel megkössük az Egyetemmel 
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: 
 
60/2009.(05. 29.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy támogatja a 
Szent István Egyetem azon kezdeményezését, hogy a gyulai tagintézményénél az akkreditált, 
credit pontos képzés kiépülésre kerüljön. Felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozat 
megtételére oly módon, hogy az Egyetem részére 500.000,-Ft összeget biztosít a 
pénzmaradvány terhére – Gyula város 350.000,-Ft, Elek-Kétegyháza – Lőkösháza 50.000,-Ft -
50.000,-Ft -50.000,-Ft megosztásban. 
 
Határidő: 2009.június 30. 
Felelős: Pluhár László elnök 
 
Pluhár László (elnök) 
Szeretném tájékoztatni a tisztelt megjelenteket, hogy 36 millió forintos támogatást nyert el az 
intézmény a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának elősegítése céljából. Ezen felül 
most szeretném átadni a Megyei Önkormányzat által részünkre eljuttatott környezetvédelmi 
témában íródott kiadványt, mely szintén pályázat alapján készült el magyar, illetve román 
nyelven egyaránt. Ezt már egy konferencia is megelőzte. 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai Társulási Tanács ülését bezárom, a Tanács zárt ülésen folytatja tovább munkáját.  

 
Gyula, 2009.május 29. 
 
 
 
---------------------------------------    ------------------------------------------ 
             Pluhár László                     Szabó Árpád                
                   elnök            jkv. hitelesítő 

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


