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JEGY ZŐK ÖNYV 
 
 
Készült: 
A Gyulai Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér 3. szám) Ovális tárgyalótermében 
2014. szeptember 10-én 8.00 órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás rendkívüli Társulási Tanácsa ülésén. 

 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 

� Dr. Görgényi Ernő – A Társulási Tanácsa elnöke, Gyula város polgármestere,  
� Kalcsó Istvánné – A Társulási Tanács alelnöke, Kétegyháza Nagyközség 

polgármestere,  
� Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza Község polgármestere, a Pénzügyi 

Bizottság elnöke,  
� Pluhár László – A Pénzügyi Bizottság tagja, Elek Város polgármestere.  

 
Meghívottként megjelentek: 

� Strifler Györgyné - 
GYKSZGYI gazdasági vezetője,  

� Szilágyi Sándorné - 
GYKSZGYI helyettes gazdasági vezetője,  

� Nagy Imréné –              
Társulás pénzügyi ügyintézője,  

� Becsyné Dr. Szabó Márta 
Gyula Város Címzetes Főjegyzője,  

� Sós Judit – Gyulai 
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályvezető. 

 
Dr. Görgényi Ernő:  
Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, köszöntöm a Társulási Tanács tagjait a 
mai ülésen. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek javaslom Kalcsó Istvánnét – Kétegyháza Nagyközség polgármesterét. Aki 
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek, Kalcsó Istvánnét, kézfelnyújtással szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene?   
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó 
Istvánnét – Kétegyháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnöke 
   Kalcsó Istvánné – Kétegyháza polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
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Dr. Görgényi Ernő: 
Kapitány úr jelezte, hogy nem tudja a tájékoztatóját megtartani, mert nincsenek még az 
adatok a birtokában. Ezért ezt le kell vennünk a mai napirendi pontjaink közül. Aki 
elfogadja, hogy a mai napirendi pontjaink közül „A 2014. évi II. és III. negyedéveinek 

bűnügyi közbiztonsági helyzetének értékelése”című napirendet vegyük le kézfelnyújtással 
szavazza meg, tartózkodik? Ellene?   
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa „A 2014. évi II. és 

III. negyedéveinek bűnügyi közbiztonsági helyzetének értékelése” című előterjesztést 
leveszi a mai napirendi pontok közül. 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnöke    
Határidő: 2014. szeptember 10. 
 
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Javaslom, hogy a napirendeket sorban tárgyaljuk meg. Ennek megfelelően ismertetném a 
mai napirendi pontokat: 

 
I. Beszámoló: 
1./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

2./ Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

                
II. Fő napirend: 
1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

2./ 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

 
III. Bejelentések:  
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai napirendekhez? Amennyiben nincs, 
szavazzunk. Aki elfogadja a mai napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene? 

 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
elfogadja a mai napirendi pontokat: 
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I. Beszámoló: 
1./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

2./ Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

                
II. Fő napirend: 
1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

2./ 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök 

 
III. Bejelentések:  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő - elnök 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
 
 
I. Beszámoló: 
1./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
 
Dr. Görgényi Ernő: 
A lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztés összefoglalja 
az ebben az évben eddig meghozott határozatainkat. Van-e valakinek hozzászólni valója? 
Aki elfogadja a „Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról”című 
előterjesztés határozati javaslatát kérem, kézfelnyújtással jelezze! Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
47/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a 
2014.01.17-től - 2014.06.23-ig terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő 
határozatok végrehajtásáról. Felkéri Gyula Város Címzetes Főjegyzőjét, hogy a 
folyamatban lévő határozatokat a teljesítésig kísérje figyelemmel. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
    Becsyné dr. Szabó Márta Gyula Város Jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
2./ Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról 
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Kérem, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét szíveskedjen a döntésről tájékoztatni a 
Tanácsot. 
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Szűcsné Gergely Györgyi: 
A bizottság a „Beszámoló a Társulás 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról” című napirend 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.  
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Van-e valakinek hozzászólni valója? Aki elfogadja a „Beszámoló a Társulás 2014. évi I. 
féléves gazdálkodásáról”című előterjesztés határozati javaslatát kérem, kézfelnyújtással 
jelezze! Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
48/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a jelen előterjesztés 
mellékletét képező, a Társulás 2014. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős:  Dr. Görgényi Ernő elnök 
                Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 
                Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
II. Fő napirend: 
 
1./ A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása 
 

Dr. Görgényi Ernő: 
Kérem, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét szíveskedjen a döntésről tájékoztatni a 
Tanácsot. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi: 
A bizottság  „A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása” című 
napirend határozati javaslatát elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.  
 

Dr. Görgényi Ernő: 
Aki „A Társulás 2014. évi költségvetésének III. számú módosítása” című határozati 
javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2014. évi III. számú 
költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 
 BEVÉTELEK  
 Költségvetési  támogatás előirányzat                                                  +   15.658  EFt  
Szociális ágazati pótlékra kapott támogatás ei. növekedés                     9.121 EFt 
Bérek és járulékai kompenzációjára kapott támogatás ei.növekedés   6.387 EFt 
Gyulavári Részönkormányzat kiegészítő támogatása ei.növekedés         150 EFt 
Működési célra átvett pénzeszköz előirányzat                                                   + 3 509 EFt 
Nyári gyermekétkeztetésre átvett pénzeszköz ei.növekedés                3. 509 EFt 
 
BEVÉTEL EI. ÖSSZESEN NÖVEKEDÉS:                         +19.167 EFt 
 
KIADÁSOK 
Személyi juttatások előirányzat                                                          12.211 EFt 
Szociális ágazati pótlék miatt kiadás ei. növekedés                             7.182 EFt 
Bérek kompenzációja miatti kiadás ei. növekedés                               5.029 EFt 
 
Járulék előirányzat                                                                                                   3.297  EFt 
Szociális ágazati pótlék miatt kiadás ei. növekedés                             1.939 EFt 
Bérek kompenzációja miatti kiadás ei. növekedés                               1.358 EFt                                                      
 
Dologi kiadások előirányzat                                                                                      3 659 EFt 
Gyulavári Részönk. –tól játékok és eszközök vás. miatti ei.növ.           150 EFt 
Nyári gyermekétkeztetés miatt ei. növekedés                                      3.509 EFt 
 
KIADÁS EI. NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:                                       19.167 EFt 
 
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
 
BEVÉTELEK 
Működési bevétel                                                                                                  697  EFt 
Biztosítótól kapott visszatérítés miatt bevétel növekedés                          1 EFt 
Továbbszámlázások miatti bevétel növekedés                                       696 EFt 
 
Működésre átvett pénzeszköz                                                                             978 EFt                                                    
Gyula Önkormányzattól kapott támogatás bevétel növekedés               978 EFt 
     
BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:                          1. 675EFt 
                                
Dologi kiadások                                                                                                    913 EFt 
Biztosítótól kapott visszatérítés miatti kiadás növekedés                     +     1 EFt    
Továbbszámlázások miatt kiadás növekedés                                        + 696 EFt  
Gyula Önkormányzattó kapott támogatás miatt kiadás növekedés      +  978 EFt 
Átvezetés működési célú pénzeszközre   kiadás ei.csökkenés             -  762 EFt 
 
KIADÁSOK 
Működési célú pénzeszköz átadás                                                                      762 EFt 
Gyula Város Önkormányzatának p.e.átadás ei.növekedés                 +   762EFt 
     
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:                         1675  EFt                                                   
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BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN  II. MÓDOSÍTÁS                          913 016 EFt 
BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS                                                   +      20 842EFt 
BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN III. MÓDOSÍTÁS                         933 858 EFt           
 
 
KIADÁS  ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN II. MÓDOSÍTÁS                              913 016 EFt 
KIADÁS  ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS                                                      +     20 842 EFt 
KIADÁS  ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN III. MÓDOSÍTÁS                             933 858 EFt       
 
     
A 2014. évi költségvetés III. módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 20 842 EFT-al, 
933 858 EFt-ra módosul. 
 
Felelős:   Dr. Görgényi Ernő elnök 
                 Becsyné dr.Szabó Márta címzetes főjegyző 
                 Szilágyiné Tóth Erzsébet intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 
2./ 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata 
 

Dr. Görgényi Ernő: 
Kérem, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét szíveskedjen a döntésről tájékoztatni a 
Tanácsot. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi: 
A bizottság a „2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata” című napirend határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.  
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Szeretném megkérdezni, hogy azzal az üggyel most mi van, amikor a Pedagógiai 
Szakszolgálat téves normatíva igénylése miatt vissza kellett fizetnünk másfél millió 
forintot? Azután elkezdtünk a Minisztériummal vitatkozni, hogy térítsék ezt meg 
nekünk, de minden maradt a régiben. Két levelet biztos, hogy írtunk. KLIK-nek és a 
Minisztériumnak. Nem fordulunk bírósághoz? 
  
Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Igen, 1,2 milliót kellett visszafizetnünk. A levélben megkeresett intézmények véleménye 
szerint , tekintettel arra, hogy a Kistérségi Társulás igényelte a normatívát, nem tudnak 
ebben segíteni.  Bírósághoz nem fordultunk, mely kétes kimenetelű lenne, tekintettel 
arra, hogy a normatíva igénylők mi voltunk.  
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Engem csak azért bosszant ez az egész, mert ennek az Intézménynek nincsen ezzel 
kapcsolatban felelőssége? Az Intézmény szolgáltatja az adatokat, az intézmény téves 
adatokat szolgáltatott, ezzel a felelőssége is megvan. Ezt ő elköltötte, ezt nekünk kellett 
megfizetni. Ezzel minket kár ért. Tehát egy intézményvezetőnek nincsen felelőssége, 
bármi féle adatot szolgáltat? 
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Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Ahol az intézmény még meg van, ott automatikusan az intézménytől vonjuk le. Tehát 
azzal az összeggel kevesebb támogatást kap. Ez most egy speciálisabb helyzet, mert 
elment, megszűnt és a fenntartó is megváltozott. Az új intézmény pedig elhárítja magáról 
a felelősséget. Én ezért nem látok már ezen túl lehetőséget.  
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Aki a „2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata” című határozati javaslattal 
egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul, hogy a 
kijelölt Önkormányzat által a Magyar Államkincstárnak átutalt, a Társulás 2012.évi 
központi költségvetésből származó támogatásokkal való elszámolás felülvizsgálata 
során megállapított 2.800,- Ft és annak késedelmi kamatát 518,- Ft-ot Gyula Város 
Önkormányzatának megtérítse. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
                Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal. 
 

 
III. Bejelentések:  

Dr. Görgényi Ernő: 
Van-e valakinek bejelenteni valója? 

 
Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Tisztelt Társulási Tanács. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban meghozott döntések némi 
korrekcióra szorulnak, hiszen a SANI-MED végrehajtás alatt áll, három végrehajtás is be 
van nyújtva ellene. Ezért ő nem adhatott volna engedményezést, mert ez jogszabályba 
ütközik. Egyrészt ez a probléma, a másik, hogy mivel 18-val kívánta a Társulás 
megszűntetni közös megegyezéssel a szerződést, az a három dolgozó, akinek a bérét 
ebből szeretnék fizetni, ez sem szabályos, hiszen ők azzal a céggel voltak 
munkaviszonyban, ezért azt az összeget neki kell kifizetnie. Szabályosan úgy lehet 
megcsinálni, hogy ezek az emberek, ha nem kapják meg a pénzüket és még számos 
ember, akkor ez egy munkajogi dolog, de itt azoknak a településeknek kell helytállni, 
akik külön megrendelték ezt a munkát. Ezt nem lehet a szolgáltatási díjba beleszámítani 
és abból kifizetni.  
 
Javaslom a Társulási Tanácsnak a téma napirendre vételét, melyet a Társulási Tanács 
tagjai 4 egyhangú szavazattal napirendi pontként felvesz utólag.  
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51/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa napirendre tűzi a 
SANI-MED TRANS Kft-vel kötött ügyeletre vonatkozó szerződéssel kapcsolatos 
döntéseket.  
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő - elnök 
Határidő: 2014. szeptember 10. 
 
Kalcsó Istvánné: 
Rendkívüli helyzet volt, nálunk rendezvény is volt. Engem felhívott az eleki 
alpolgármester asszony, gondolom ez történt Lőkösháza tekintetében is, hogy 
cselekedni kell. Természetesen én telefonon keresztül felhatalmaztam, hogy orvosi 
ügyelet nélkül nem maradhatunk. Amikor máskor is probléma volt az ügyelettel, akkor a 
polgármester úr és az alpolgármestere rendezte az ügyet. Én akkor telefonon keresztül 
mondtam olyat, hiszen Maja elmondta, hogy ezeket az orvosokat lehet, hogy nekünk kell 
majd kifizetnünk, mondtam, hogy rendben van, ha szükséges, akkor én arányosan 
kifizetem az összegét, de ezeknek az embereknek, a bérköltség kifizetését meg kell 
oldanunk. Ha így nem lehet, akkor a három településnek ezt meg kell oldania. 
Valamilyen jogi formát úgyis fogunk rá találni. Az augusztus 19-én megtartott ülésen mi 
még nem tudtuk, hogy a vállalkozóval szemben végrehajtás van benyújtva. A többiről 
polgármester úr többet tud mondani.  
 
Pluhár László: 
Jegyző asszony, amit elmondtál az számomra teljesen világos, mert normális helyeken ez 
így működik. Csak annyi a problémánk, hogy azok az orvosok és az asszisztencia Piriczky 
doktorral már nem állt szóba. Nyílván 18-ig neki kell jog szerint rendeznie. Az átmeneti 
időszakra találta ki Maja, hogy ő megígérte a dolgozóknak, hogy valamilyen módon 
rendezi a szóban forgó napokat. Mert ahogy ebben a szerződésben most leírtátok, akkor 
a pénzünknél vagyunk. Ha a három település fog kötni eseti szerződést ezekkel a 
dolgozókkal, akkor a köztes időszakot ki tudjuk fizetni.18-ig a vállalkozónak kellene 
kifizetni mindent, mert minden pénzt megkapott. Mikor nekem tudomásomra jutott, 
hogy az alpolgármesterem milyen fázisában van a tárgyalásoknak, akkor én azt 
mondtam, hogy álljunk meg és azonnal szüntessük meg a szerződést, mert ő egy vegyes 
konstrukcióban indult el, ami nyílván vállalhatatlan, mert volt egy megállapodás 
köztünk, ami rendezte a kereteket attól nyílván nem lehet eltérni. Én 17-én mondtam a 
vállalkozónak, hogy írja le, hogy kéri a közös megszüntetést. 
 
Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Ugye, amíg nem fogja a vállalkozó kifizetni Eleket, ami majdnem ugyan annyi pénz, addig 
nem fog kapni pénzt a Társulástól. 
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Az látszik, hogy ezt a céget fel fogják számolni, akiket foglalkoztatott, munkaviszonyban 
dolgoztak vagy hogyan? 
 
Pluhár László: 
Megbízási szerződésben dolgoztak és van, akivel csak szóban egyeztek meg. A dolgozók 
is csak most tájékoztatnak utólag, meg kérik a település vezetőinek segítségét. Viszont a 
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dokumentumokat mikor megnéztem, akkor meg minden le volt dokumentálva, ahogy 
kell a jelenlétet, az ambuláns könyvet stb. . 
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Munkaviszony alapján a Bérgarancia Alap kifizetné a felszámolási eljárás esetén.  
 
Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Két megoldás van. Sajnos most nem sikerült ide elhívni a vállalkozót, de természetesen 
megpróbáljuk, ha a Társulás elfogadja, akkor ezt a szerződést aláírattatni. Az OEP is kéri 
a megszüntetésről szóló szerződést. Egyszerre csak egyet tud finanszírozni. Tehát két 
élő szerződés nem lehet. Most azt javasolnám, hogy fogadjuk el ezt a szerződést. És a 41, 
42, 43-as határozatot hatályon kívül kell helyezni, mert már nem a Társulás fogja ellátni 
ezt a feladatot, hanem a települések egyenként. A települések írták alá a szerződést. Egy 
olyan határozatot hozzon a Társulás, hogy amennyiben 8 napon belül nem tudjuk 
aláíratni, akkor visszamenőleges hatállyal rendkívüli felmondással kell megszüntetni a 
szerződést. Ezt az OEP is így elfogadja. Van néhány eszköz, ami a leltárba megtalálható, 
ez ott Eleken megtalálható? 
 
Pluhár László: 
Megkérek valakit ma, hogy ezt leltározzák le és vissza is fogok szólni. 
 
Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Inkább vegyük ki a szerződésből, nehogy ez legyen az akadálya, hogy aláírjon a 
vállalkozó. A pénzügyesek kitalálják, hogy mit lehet ezekkel tenni (selejtezés, stb.). 
 
Pluhár László: 
Ami ott volt, a vállalkozó semmit sem vitt el. Én csak a számítógépet kértem hirtelen be, 
hogy a betegek adatai maradjanak meg. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi: 
Én úgy látom, hogy a jelen helyzetben a vállalkozó semmilyen módon nem teljesíti és 
nem is akarja teljesíteni látható módon a kötelezettségét. Ezért én azt javasolnám, hogy 
azonnali hatállyal mondjunk fel neki. Mert most megint megvárjuk a nyolc napot, úgyse 
fogja aláírni. Én borítékolom, hogy nem fogja aláírni, mert felszámolás alatt van és neki 
nincs veszteni valója. Én már most azonnali hatályú rendkívüli felmondássá 
változtatnám és kötelezném, hogy ezekkel az eszközökkel x napon belül haladéktalanul 
számoljon el a Társulás felé. Mert az alapján, amit végig éltünk, hozzátéve, hogy csak 
köszönettel tartozunk az elekieknek, hogy az ellátás színvonalát garantálták. Mert akár 
emberéletbe is kerülhetett volna. Én nem látom esélyét annak, hogy doktor úr alá fogja 
írni. A három-négy nappal kapcsolatban pedig továbbra is fenntartom, hogy mi nekünk 
akkor az ügyelet biztonságát kellett mérlegelni és Lőkösháza nem fog habozni az összeg 
kifizetésében, ha mindhárom település egybehangzóan  vállalja, mert nyílvánvalóan ez 
két dolog, a munkajogi része és hogy a dolgozó  a három vagy négy napi béréhez 
hozzájusson.  
 
Dr. Görgényi Ernő: 
Polgármester asszony javaslatával kapcsolatban mi az álláspont. 
 
Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Az azonnali felmondásnál csak az a gond, hogy Elekkel hogy fogunk majd elszámolni? 
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Sós Judit: 
A rezsiköltség miatt. Mert, ha közös megegyezéssel rendeznénk, hogy Elek felé előbb 
neki kell megfizetnie a tartozást, ugyanis a megállapodásban, ahol már a három 
település benne létével módosítottuk a megállapodást a SANI-MED-del, abban ugye 
benne van, hogy Elek városnak kellett volna megállapodást kötnie a rezsiköltség 
vonatkozásában a SANI-MED-del. Ha jók az információink, akkor ilyen jellegű szerződés 
nincs. Ellenben, hogy ha ebben a közös megegyezéses szerződésben ezt aláírja, akkor 
csak innentől kell majd a behajtást rendezni és nem onnantól, hogy kötünk szerződést 
vagy nem kötöttünk szerződést vele. Én azt gondolom, hogy Elek szempontjából ez 
szerencsésebb lenne. Az OEP-el egyeztettünk és részükről teljesen rendben van, az a 8 
nap még belefér, hiszen náluk van már a Társulás 40-es határozata. Most ezt a 
határozatot módosítanánk, illetve egészítenénk ki, hogy ez a szerződés képezi a 
határozat mellékletét. Ha az OEP részéről ez elfogadható és nem csúszik ezért a 
finanszírozás, akkor nem hátráltatja így az ügyet. 
 
Becsyné Dr. Szabó Márta: 
Tehát az lenne a javaslatom, hogy a 40-es határozat, ahol kimondta a Társulás, hogy 18-
ával közös megegyezéssel megszünteti, úgy módosítanánk, hogy a Társulási Tanács 
felhatalmazza Elnök urat a mellékelt szerződés aláírására és amennyiben nyolc napon 
belül nem kerül aláírásra, akkor 18-val azonnali hatályú rendkívüli felmondással 
szünteti meg a szerződést. 
 
Dr. Görgényi Ernő:  
Aki egyetért azzal, hogy a 40/2014.(VIII.19.) számú határozatot akként módosítja a 
Társulási Tanács, hogy a Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, hogy a határozat 
mellékletét képező szerződést aláírja, és amennyiben nyolc napon belül nem kerül, 
aláírásra akkor a Társulás 2014. augusztus 18-val azonnali hatályú rendkívüli 
felmondással szünteti meg a szerződést, kérem, kézfelnyújtással jelezze? Tartózkodik? 
Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta: 

 

52/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 40/2014.(VIII.19.) 
számú határozatot módosítja azzal, hogy a Társulási Tanács egyben felhatalmazza az 
Elnököt ezen határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
                Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
53/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 

 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 51/2014. (IX. 10.) 
sz. Többcélú Társulási határozat mellékletét képező szerződés 8 napon belül nem kerül 
aláírásra SANI-MED TRANS Kft. részéről, úgy a Társulási Tanács 2014. augusztus 18. 
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napjával rendkívüli felmondással szünteti meg az ügyeleti feladat ellátására kötött 
szerződést. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
                Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Görgényi Ernő:  
Aki egyetért azzal, hogy a 41/2014.(VIII.19.) a 42/2014.(VIII.19.) és a 43/2014.(VIII.19.) 
számú határozatokat hatályon kívül helyezze a Társulási Tanács, kérem, kézfelnyújtással 
jelezze! Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2014.(IX.10.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 41/2014.(VIII.19.), 
a 42/2014.(VIII.19.), és a 43/2014.(VIII.19.) számú határozatokat hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
                Becsyné dr. Szabó Márta címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Görgényi Ernő: 

  A mai nyílt ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést 
 
 

Gyula, 2014. szeptember 10. 
 
 
 
 
 

---------------------------------------   ----------------------------------------- 
        Dr. Görgényi Ernő                                  Becsyné Dr. Szabó Márta  
                  elnök                                                                       címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 

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


