
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  
Elek Polgármesteri Hivatal (5742, Elek, Gyulai u. 2. sz..), tárgyaló termében 2009. június. 16. 
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, Szabó Árpád – Gyula PMH alpolgármester  
 
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI 
Intézményigazgató, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi iroda jogi képviselő,  

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai ülésen. Megállapítom, hogy 4 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 3 
igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2009.(VI. 16.) 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. Szabad pénzmaradvány felosztásának módosítása 
 

2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye eleki 
intézményi térítési díj megállapítása 

 
3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
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4. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító 
Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

                  
II.   Bejelentések 

 
 

Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki a mai napirendi pontokkal egyetért, kérem, hogy 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: 
 
63/2009.(VI. 16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés 
napirendi pontjait. 

 
I. Napirend 

 
1. Szabad pénzmaradvány felosztásának módosítása 

 
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye eleki 

intézményi térítési díj megállapítása 
 

3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 
Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

                  
4. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
 

 
II.  Bejelentések 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 

 
I. Napirend 

 
1. Szabad pénzmaradvány felosztásának módosítása 

 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A Társulási Tanács május 29.-i ülésén döntött a 2008. évi szabad pénzmaradvány 
felosztásáról. Ezt követően tisztázódott, hogy Kétegyháza részére is jár szabad 
pénzmaradvány, a támogató szolgálat és közösségi ellátások vonatkozásában.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ennek megfelelően aki elfogadja, hogy módosítja a 51/2009 (05.29. ) számú határozatát, mi 
szerint: Elek Városát megillető szabad pénzmaradvány 23. 193. 745.- Ft, Lőkösháza Községet 
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megillető szabad pénzmaradvány 7. 815. 255.- Ft, Kétegyháza Nagyközséget megillető 
szabad pénzmaradvány 1. 404. 000.- Ft, Gyula Városár megillető szabad pénzmaradvány 
750. 000.- Ft. A pénzmaradvány kiszámításánál figyelembe lett véve a Szent István Egyetem 
gyulai intézménye részére átadásra kerülő képzési hozzájárulás. A kifizetés tekintetében a  
51/2009 (05.29.) számú határozat érvényben marad, kézfelnyújtással fogadja el. Tartózkodik? 
Ellene?    
  
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2009.(VI. 16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
módosítja a 51/2009 (05.29. )számú határozatát, mi szerint:  

- Elek Városát megillető szabad pénzmaradvány 23. 193. 745.- Ft, 
- Lőkösháza Községet megillető szabad pénzmaradvány 7. 815. 255.- Ft, 
- Kétegyháza Nagyközséget megillető szabad pénzmaradvány 1. 404. 000.- Ft,  
- Gyula Városár megillető szabad pénzmaradvány 750. 000.- Ft 

A pénzmaradvány kiszámításánál figyelembe lett véve a Szent István Egyetem gyulai 
intézménye részére átadásra kerülő képzési hozzájárulás. A kifizetés tekintetében a  
51/2009 (05.29.) számú határozat érvényben marad.  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. június. 30. 
  
 

2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye eleki 
intézményi térítési díj megállapítása 

 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben feltüntetett táblázat alapján Elek 
Városban idősek nappali - és fogyatékosok nappali ellátást nyújtó intézményeinek térítési 
díjait, 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: 
 
65/2009.(VI. 16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Elek 
Városban idősek nappali - és fogyatékosok nappali ellátást nyújtó intézményeinek térítési 
díjait az alábbiak szerint fogadja el: 
 

 
 

Ellátási típus 

 
 

Önköltség 
éves 

Ft/év/ 

 
 Önköltség és normatíva különbözete: 

 

Javasolt  
intézményi 
térítési díj  
Ft/fő/adag 
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1/a 
Időskorúak 

nappali 
intézményéb

en 
 

 
16 500 346 

 

Térítési díj étkezés nélkül                 49  Ft 
 

Étkezéses nappali ellátás                   202  Ft 

 
Térítési díj 
étkezési 
étkezés 
nélkül :  0 Ft 

 
2. Étkezéses 
nappali 
ellátás: 150 
Ft 

 
1/b 

Időskorúak 
nappali 

intézményé-
ben  

demens 
ellátottak 

2 500 330 Térítési díj étkezés nélkül                 39  Ft 
 

Étkezéses nappali ellátás                   192  Ft 

Térítési díj 
étkezési 
étkezés 
nélkül :  0 Ft 

 
2. Étkezéses 
nappali 
ellátás: 150 
Ft 

 
 

2. 
Fogyatékoso

k 
nappali 

intézményéb
en 

36 123 716 Térítési díj étkezés nélkül                -10 Ft 
 

Étkezéses nappali ellátás                 143 Ft 

1.     Térítési 
díj étkezés 
nélkül   : 0Ft 

 
2. Étkezéses 
nappali 
ellátás      
:143 Ft 

 

Felelős: Pluhár László elnök 
   Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. június. 16. 
 
 

3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 
Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

 
 
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda, jogi képviselő)  
A Magyar Államkincstár észrevétele alapján pár módosítás végrehajtása vált szükségesség az 
alapító okiratban. Meg kellett jelölni az intézmény alapvető szakágazat számát: 881000 
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, valamint pontosítani kellett az 
intézmény tevékenység jellege alapján történő besorolását: közszolgáltató közintézmény. Az 
irodánál meg kell jelölni az alapvető szakágazat számát, s egyezni kell az Államkincstárnál jelenleg 
felvett feladatokkal az ezen évben ellátott feladati felsorolás. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki ez alapján elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 
Okiratának módosítását az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat alapján 
kézfelnyújtással tegye 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: 
 
66/2009.(VI. 16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa:   
- A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  alapvető 

szakágazat számát:  881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül; 

- Az intézmény tevékenység jellege alapján történő besorolását: közszolgáltató 
közintézményként jelöli meg. 

             Ezen módosítások alapján az intézménynek az előterjesztés mellékletét képező    
egységes                    

             szerkezetbe foglalt  alapító okiratát ezennel elfogadja.          
 

1. A Társulás Társulási Tanács 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. 

 
  Felelős: Pluhár László elnök 
  Határidő: 2009. június 21. 
 
 

4. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító 
Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslat alapján elfogadja a Kistérségi Iroda 
Alapító Okiratának módosítását, 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: 
 
67/2009.(VI. 16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa:   
- A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Iroda  alapvető szakágazat számát:  841105 

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi Társulások igazgatási 
tevékenysége feladatban jelöli meg. 

- A 2009.július 01.napjától 2009.december 31. napjáig ellátott alaptevékenységek: 
                               751153 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási  
                               tevékenysége 

               805212 Pedagógiai szakszolgálat  
               924047 Sport célok és feladatok 
               851219 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
               452025 helyi közutak, hidak alagutak felújítása 

                  751230 Gazdasági és pénzügyi ellenőrző szervek tevékenysége 
                  751296 Máshova nem sorolt szervek tevékenysége 
                  751889 Gazdasági és területfejlesztési feladatok 
                  751890 Piaci intervenciós feladatok 
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 A Kistérségi Iroda, vállalkozási tevékenységet is folytathat (Társulás, valamint tagjai 
közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása, Üzletviteli tanácsadás), azonban a 
vállalkozásból származó jövedelme a bevétel 15 %-át nem haladja meg. 

 
             Ezen módosítások alapján a Társulási Tanács az irodának az előterjesztés mellékletét képező   
            egységes  szerkezetbe foglalt  alapító okiratát ezennel elfogadja.          
 

2. A Társulás Társulási Tanács 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. 

 
 Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. június 21. 
 
 

II. Bejelentések 
 
   
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)  
A vállalkozó, aki az élelmet szállítja az intézménynek az 5%-os Áfa-t (1.) érvényesíteni 
kívánja, ami törvényes. Azért kérném, hogy ezt foglaljuk határozatba, mert a későbbiekben 
nem tudom mivel igazolni, hogy miért fizetünk 5%-al többet. 
 
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda, jogi képviselő)  
A közbeszerzési eljárás lefolytatásakor az ajánlatban külön volt feltüntetve a nettó és az Áfa. 
Természetesen rögzítve van, ha az Áfa változik, a tartalma értelemszerűen vele változik. Ettől 
eltér az, amire mindenképp döntést kell hozni, az évenkénti egyszeri inflációs rátával 
megfelelő értékű növekedés. Ezt az 5%-ot jogilag csak költségvetési átcsoportosítással és 
annak megfelelő módosító határozat behozatalával tudjuk rendezni. Meg kell jelölni, hogy ezt 
az 5%-ot intézményi költségvetésen belül mivel lehet lefedezni.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
A külön megállapodásban, amit kötöttünk a közbeszerzési eljárást követően a konyhával, ott 
mit írtunk az Áfa-ról? 
 
Dr. Nagy Adrienn (Kistérségi Iroda, jogi képviselő)  
Ott az Áfa-ról nem rendelkezünk, mert meg volt bontva. Nevesítve nem volt, csak annyi, 
hogy plusz Áfa. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Akkor valóban csak a költségvetésben kell a plusz keretet meghatározni.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Modellezni kellene a munkabér közterhének a 32-ről 27-re történő csökkentését és a kettő 
különbözete fogja kiadni a többletterhelést.  
 
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)  
A költségvetés mindkét oldalát, a személyit és a dologit is át kell nézni. Megfelelő, ha a 
módosított előirányzatot visszahozhatnánk, amit mindenre kiterjedően készítünk el. 
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A következő, amit a Társulási Tanács elé szeretnék vinni, az a tavalyi térítési díj 
megállapításával (2.) kapcsolatos. A költségvetési törvény négy kategóriát határozott meg a 
normatív állami támogatás tekintetében. A legutolsó kategória a legmagasabb jövedelemmel 
rendelkezők voltak. Mi úgy beszéltük meg, hogy ezt a kategóriát két részre bontjuk és a 
százezer forint körüli jövedelemmel rendelkezők a teljes árat fizetik. Szabálytalanul jártunk 
el. Megnéztük, ez hány embert érint, és adag számra kiszámoltuk. Ha lehet, étkezzék le, vagy 
kapják vissza a pénzt, mivel ez által túlfizetés jött létre.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester) 
Ha rájöttünk és törvényes határidőn belül, és terhel bennünket a visszafizetési kötelezettség, 
akkor tegyük meg.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Javaslom, hogy étkezzék le. Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja, hogy saját hatáskörben elvégzett ellenőrzése folytán megállapított térítési díj 
túlfizetésnél az érintett ellátottak vonatkozásban a térítési díj többletet étkezés formájában 
téríti vissza. Felkéri az intézményvezetőt, hogy az érintett ellátottakkal a kapcsolatot vegye 
fel, a döntésről tájékoztassa őket, és az érintettek vonatkozásában térítési díjukat arányosan 
csökkentse a térítési díj különbözet teljes visszafizetésének időpontjáig, kérem 
kézfelnyújtással tegye meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2009. (VI.16.) számú TT. határozat 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy saját 
hatáskörben elvégzett ellenőrzése folytán megállapított térítési díj túlfizetésnél az érintett 
ellátottak vonatkozásban a térítési díj többletet étkezés formájában téríti vissza. Felkéri az 
intézményvezetőt, hogy az érintett ellátottakkal a kapcsolatot vegye fel, a döntésről 
tájékoztassa őket, és az érintettek vonatkozásában térítési díjukat arányosan csökkentse a 
térítési díj különbözet teljes visszafizetésének időpontjáig. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
              Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató 
Határidő: 2009.december. 31.  
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, a 
mai rendkívüli Társulási Tanácsülésünket ezennel bezárom.   

 
Gyula, 2009. június. 16. 

 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                   Kalcsó Istvánné 
        elnök                            jkv. hitelesítő 

------------------------------------- 
Germán Jánosné 

Jegyzőkönyvkészítő  


	 A Kistérségi Iroda, vállalkozási tevékenységet is folytathat (Társulás, valamint tagjai közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása, Üzletviteli tanácsadás), azonban a vállalkozásból származó jövedelme a bevétel 15 %-át nem haladja meg.

