JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009.
szeptember 25-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, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI
intézmény igazgatója, Stifler Györgyné GYKESZGYI intézmény gazdasági vezetője, Kovács
Valéria –Kistérségi Iroda, gazdasági tanácsadó, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi Iroda jogi
képviselő, Dragán Zsuzsanna - Kistérségi Iroda, Nevelési Tanácsadás, Fodré Viktória Kistérségi Iroda, Nevelési Tanácsadás, Czene Ildikó – Kistérségi Iroda gazdasági vezető,
Barcsné Kajtor Lenke - Kistérségi Iroda, belső ellenőr, Piskolty Mária – MAPI Zrt, Szegedi
Jenő – Gyula PMH
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
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. 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:
77/2009.(IX. 25.) 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 (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendet azzal a változtatással, hogy a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság döntése alapján a fő napirendek közül a 2. napirendet –
Pályázat a közösségi közlekedés fejlesztésére – levesszük, illetve a zárt ülésen
megtárgyalandó napirendeket – Térítési díj elengedése méltányosság alapján, Térítési díj
elengedésének kérelme, Térítési díj elengedés iránti kérelem - is levesszük, mivel ezen
napirendek megtárgyalása és elfogadása az intézmény hatáskörébe tartoznak. Így ismertetném
a napirendi pontokat.
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Tájékoztató:

1.

Katasztrófavédelmi törzsgyakorlás 2009.

II.

Beszámoló:
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Beszámoló a 2008. évi Nevelési Tanácsadásról

2.

Beszámoló a 2008. évi Belső ellenőrzésről

3.

Beszámoló a Társulás 2009. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről

III.

Fő napirend:

1.

Pályázat a Gyulavári bölcsőde fejlesztésére (DAOP-2009-4.1.3/B)

2.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének II. számú
módosítása
3.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
4.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat
mellékletének elfogadása
5.

Finanszírozási szerződés módosítása

6.

Közalkalmazotti álláshely növelése

7.

Férőhely átminősítés

IV.

Bejelentések:

1.

Wenkheim Krisztina Alapítvány kérelme

Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi pontokhoz?
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:
78/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés
napirendi pontjait.
I.

Tájékoztató:
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Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: azonnal
I.

Tájékoztató:

1.

Katasztrófavédelmi törzsgyakorlás 2009

Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Felkérem a katasztrófavédelmi és törzsgyakorlás 2009. évi tájékoztató megtartására Szegedi
Jenő urat a Katasztrófavédelmi Hivatal részéről.
Szegedi Jenő (Katasztrófavédelmi Hivatal)
A 2009. évi katasztrófavédelmi és törzsgyakorlásról szóló anyagot minden településnek
kiküldtük, és ha jól tudom mindenki vissza is küldte a forgatókönyvet, és ez alapján
szeretnénk végre is hajtani. Mivel napjainkban minden települést jobban érint a vízkár, így ezt
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dolgozza fel mindenki. A megyei védelmi bizottság úgy döntött, hogy a gyakorlat
végrehajtását kistérségen belül célszerű lenne egy napra tenni minden településen. Erre
vonatkozóan szeretnék Önökkel majd egy időpontot egyeztetni. A védelmi bizottság részéről
jelezték, hogy az is elképzelhető, hogy ellenőrzést kapunk, tehát azt a feladatot, amit
mindenki betervezett magának, azt valóban végig is kell vinni.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Próbáljunk november második felében, ha lehet egy időpontot találni, ami talán Dr. Perjési
Klára polgármester asszonynak is megfelel, tekintettel az Országgyűlési munkáira.
Köszönjük szépen a tájékoztatót. Ha van valakinek kérdése, kérem, tegye fel. Amennyiben
nincs, folytatnánk ülésünket a beszámolókkal.
II.

Beszámoló:
1. Beszámoló a 2008. évi Nevelési Tanácsadásról

Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Megkérem Dragán Zsuzsannát, hogy az általa készített beszámolót ismertesse.
Dragán Zsuzsanna (Kistérségi Iroda Nevelési Tanácsadás)
A kistérség megbízásából már több éve látjuk el azt a feladatot Fodré Viktóriával együtt.
Azért tartottuk most fontosnak a beszámolónk ismertetését, mert itt is történetek e
kormányrendeletben módosítások, melyek nem engedik, hogy ugyanúgy folytassuk a
Nevelési Tanácsadás munkálatait, mint ahogy az eddig megszokott volt.
Röviden ismertette a Nevelési tanácsadás feladatait, feladatköreit, szükségességét, a
2009/2010-es tanév folyamatban lévő felmérési munkáit, valamint a normatíva változást.
A szakértői bizottsággal konzultálva kiderült, hogy a 14-es rendeletet módosították, ami oly
mértékben jelent problémát nekünk, hogy az általunk megvizsgált gyerekek szakvéleményeit
beküldve a szakértői bizottsághoz nem fogják megnézni. Annak van jogszerűsége
szakvéleményt kiállítani, aki intézményes háttérrel rendelkezik. Ez korábban megoldott volt,
hisz a mi általunk elkészített szakvéleményt, elfogadta a szakértői bizottság. Az idei tanévtől
azonban ez nem lesz így. Hiába készítjük el a vizsgálatokat és szakvéleményeket, nem fogja a
szakértői bizottság megnézni ezeket a gyerekeket, és ebből adódóan az iskola normatíva
nélkül marad – különleges gondozási díj nélkül -, a gyerekek pedig ellátás nélkül maradnak.
Szeptembertől a kistérségi települések oktatási intézményei elesnek a szakértői bizottság
különleges gondozási eljárásának igénylésétől, mert nem fogják megvizsgálni a gyerekeket, a
gyerekek pedig a törvényesen megillető alapellátástól esnek el. Ezzel kapcsolatban kellene
valami megoldást találni. Mi két lehetőséget láttunk. Az egyik, hogy a kistérség által
fenntartott pedagógiai szakszolgálatok is működnek, melyek teljes jogszerűséget biztosítanak,
ezen intézményes kereten belül pedig gördülékenyebben működnének a dolgok. Ha ez nem
járható út, a másik megoldás lehetne, hogy a megye jelöl ki egy olyan intézményt, amelynek
kötelessége lesz a vizsgálatokat elvégezni, és ezek csak a vizsgálati részekre vonatkoznak. A
terápiás ülések, a terápiás munkavégzés továbbra is mehet úgy, mint eddig.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
A tavalyi évben is már sérült a normatívában ez a feladat, de az pénzügyi volt, most inkább
szakmai jellegű, illetve eljárás rendbeli problémát látok. Azt kellene megnézni, hogy a Gyulai
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rendszerhez hogy lehet hozzákapcsolódni a településeknek a szakvélemények megszerzésével
kapcsolatban.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Meglepődve hallgattam a pszichológus asszony tájékoztatását, mert így is mindig késve
történtek a vizsgálatok, így az intézményeink hátrányos helyzetbe kerültek a normatíva
igénylése szempontjából. Sürgősnek látom ezt a feladatot, ezért kérem, hogy egyeztessünk, és
minél hamarabb döntsünk erről a kérdésről. Számomra a legoptimálisabbnak az tűnne, ahogy
régen is volt, tehát akkor ide tartoztunk a Gyula Város Nevelési Tanácsadójához. Ha ide
csatlakoznánk, a gyulai nevelési tanácsadó le tudná-e igényelni a normatívát a kistérségi
települések gyerekei után?
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
Az iskoláknál ennek a feladatellátásnak a költségei pluszként fognak megjelenni. A
szakbizottság nem fogadja el most már a két hölgy véleményét, intézmény kell hozzá. Eddig
ezt a feladatellátást normatívából fizette a kistérség, azt kell megbeszélni ez után, hogy,
legyen.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Javaslom, hogy a irodavezető úr a következő ülésre – mivel ez a dolog nem várhat – az
egyeztetéseket, tárgyalásokat folytassa le, és készítsen elő javaslatot a megoldásra
vonatkozóan. Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen
előterjesztés mellékletét képező 2008. évi Nevelési Tanácsadásról szóló Beszámolót, valamint
felkéri az irodavezetőt, hogy a következő ülésre készítsen javaslatot a Nevelési Tanácsadó
intézményként történő további működésére, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
79/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadj a jelen előterjesztés mellékletét képező 2008. évi Nevelési Tanácsadásról szóló
Beszámolót, valamint felkéri az irodavezetőt, hogy a következő ülésre készítsen javaslatot a
Nevelési Tanácsadó intézményként történő további működésére.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: 2009. október. 02.
2. Beszámoló a 2008. évi Belső ellenőrzésről
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Felkérem Barcsné Kajtor Lenke belső ellenőrt, amennyiben van szóbeli kiegészíteni valója a
beszámolóhoz, tegye meg.
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Barcsné Kajtor Lenke (Kistérségi Iroda, belső ellenőr)
Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, amennyiben kérdés van, szívesen
válaszolok.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
A beszámolót elolvasva itt-ott magunkra ismertem. Nagyon jó tapasztalatunk volt Barcsné
Kajtor Lenke ellenőrzése során, segítőkész volt, lelkiismeretes, az előterjesztést elfogadom,
egyben szeretném megköszönni a segítő munkáját.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnöke)
Hasonlókat tudnék én is megfogalmazni a Barcsné Kajtor Lenke munkájával kapcsolatban.
Sok problémát meg tudunk előzni, ha a szabályzatok rendbe vannak, és ebben is segítette a
kollegákat a belső ellenőr.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Egyetlen probléma a belső ellenőrzéssel, nagyon kevés rá a normatíva, ami jelentheti a belső
ellenőrzési napok szűkülését is. Ez semmiképp nem jó, hiszen a kistelepüléseken önálló belső
ellenőr nem dolgozik, ezért is csináljuk közösen a feladatot. Van-e valakinek még kiegészíteni
valója, hozzászólása. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, a jelen
előterjesztés mellékletét képező 2008. évi Belső Ellenőrzési Beszámolót, egyben köszönetet
mondanak Barcsné Kajtor Lenkének az elvégzett munkájáért, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2008. évi Belső Ellenőrzési Beszámolót,
egyben köszönetet mondanak Barcsné Kajtor Lenkének az elvégzett munkájáért.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2009. szeptember.25.
3. Beszámoló a Társulás 2009. évi I. féléves költségvetésének teljesítéséről
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Felkérem Czene Ildikó gazdasági vezetőt, amennyiben van szóbeli kiegészíteni valója az
általa elkészített beszámolóhoz, kérem, tegye meg.
Czene Ildikó (Kistérségi Iroda, gazdasági vezető)
A módosított előirányzatunk az V.29-i első költségvetési módosításhoz képest eltér, és ezt az
eltérést az 5. havi kereset kiegészítés okozta, ami módosítottan egyrészt a személyi jellegű,
illetve járulék kiadásokat, illetve központi költségvetési bevételeinket érinti.
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Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Az előzményeknél megjelöljük, hogy a „A féléves pénzügyi teljesítését az utóbbi rendelethez
viszonyítva értékeljük…”, eredeteiben úgy kérnénk elfogadni, hogy „A féléves pénzügyi
teljesítését a módosított 52/2009(V.29) számú határozathoz viszonyítva értékeljük…”.
Megkérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnökét, hogy ismertesse az általuk hozott
határozatot.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak a Társulás 2009. évi. félévi költségvetési beszámolóját 630. 955 e Ft
bevételi és 596. 112 e Ft kiadási összeggel.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
A bevételeinket 51,76%-al teljesítettük, míg a kiadások 48,9%-al lettek teljesítve. Ez a
százalék elosztás egy nagyon jó gazdálkodást mutat.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás
2009. évi I. félévi költségvetési beszámolóját 630. 955 e Ft bevételi és 596. 112 e Ft kiadási
összeggel, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Társulás 2009. évi I. félévi költségvetési beszámolóját 630. 955 e Ft bevételi és 596. 112 e Ft
kiadási összeggel elfogadja.
Felelős: Pluhár László elnök
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: 2009. szeptember.25.
III.

Fő napirend:
1. Pályázat a Gyulavári bölcsőde fejlesztésére (DAOP-2009-4.1.3/B)

Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
A pályázat a Gyulavári terület fejlesztését irányozza elő, ahol kapacitásbővítésre van
lehetőség, mint egy 80 millió Ft-os összegben. A Társulás által biztosítandó önerő mértéke
10%.
A Gyulavári bölcsődében napi problémaként jelentkezik, hogy az újonnan
jelentkezőket már nem tudják felvenni. A 25 férőhelyen jelen pillanatban 41 gyermek van, és
várható a csoportlétszám növelése. A gyermeklétszám alakulását figyelembe véve,
mindenképp fontos lenne a pályázat benyújtása, valamint nyertessé nyilvánítása. A pályázat
elkészítésére és menedzselésére a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt (MAPI) tett ajánlatot,
melynek költsége a pályázatba nem építhető be. Javasoljuk, hogy a pályázatot a korábban
szerzett gyakorlat alapján a Kistérségi Iroda és az Intézmény szakember gárdája készítse el.
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Felkérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnökét, hogy ismertesse az általuk hozott
határozatot.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság két határozatot fogadott el 3 egyhangú igen szavazattal.
Az első határozatban elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy pályázatot nyújt be
„Egyenlő esélyek”- férőhely bővítés és családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai
Kistérség Tipegő-Topogók bölcsődéjében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DAOP-20094.1.3/B pályázati kiírására. A pályázathoz szükséges önerőt a Társulási Tanács biztosítja. A
Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
A második határozatban pedig elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy az I.
határozati javaslat csak akkor lép hatályba, ha a bővítendő bölcsőde tulajdonosa - Gyula
Város Önkormányzata – vállalja a pályázati önerőt.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Amennyiben nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy
nyújtsunk be pályázatot „Egyenlő esélyek”- férőhely bővítés és családbarát szolgáltatások
bevezetése a Gyulai Kistérség Tipegő-Topogók bölcsődéjében, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség DAOP-2009-4.1.3/B pályázati kiírására. A pályázathoz szükséges önerőt a
Társulási Tanács biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
82/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be „Egyenlő esélyek”- férőhely bővítés
és családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai Kistérség Tipegő-Topogók bölcsődéjében, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség DAOP-2009-4.1.3/B pályázati kiírására. A pályázathoz
szükséges önerőt a Társulási Tanács biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás
elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet-GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2009. november. 01.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Aki elfogadja, hogy az I. határozati javaslat csak akkor lép hatályba, ha a bővítendő bölcsőde
tulajdonosa - Gyula Város Önkormányzata – vállalja a pályázati önerőt, kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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83/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy az I. határozati javaslat csak akkor lép hatályba, ha a
bővítendő bölcsőde tulajdonosa - Gyula Város Önkormányzata – vállalja a pályázati önerőt.
Felelős: Pluhár László elnök
Dr. Perjési Klára Gyula polgármester
Határidő: 2009. november. 01.
2. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének II.
számú módosítása
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Felkérem Czene Ildikó gazdasági vezetőt, amennyiben van szóbeli kiegészíteni valója, tegye
meg.
Czene Ildikó (Kistérségi Iroda, gazdasági vezető)
Köszönöm nincs, amennyiben kérdés merül fel a kiküldött anyaggal kapcsolatban, azt
szívesen megválaszolom.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Felkérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alelnökét, hogy ismertesse az általuk hozott
határozatot.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak, a Társulás 2009. évi költségvetésének II. számú módosítását a jelen
előterjesztés mellékletével, 261.299 e Ft bevételi és kiadási főösszegben.
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozatához annyit hozzá szeretnék tenni, hogy a
korábban fellelt hibák javításra kerültek és az ülés előtt mi is megkaptuk a javított változatot.
Így a javított változattal én is javaslom elfogadásra a 2009. évi költségvetés II. számú
módosítását.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás
2009. évi költségvetésének II. számú módosítását a jelen előterjesztés mellékletével, 261.299
e Ft bevételi és kiadási főösszegben, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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84/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás
2009. évi költségvetésének II. számú módosítását a jelen előterjesztés mellékletével,
1.261.299 e Ft bevételi és kiadási főösszegben elfogadja.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2009. szeptember.25
3. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
2003. évi CXXIX Közbeszerzési Törvény 2009. április 01.-i hatállyal módosult. A módosítás
miatt szükségessé vált elkészíteni a Társulás új Közbeszerzési szabályzatát, melynek hatálya
kiterjed magára a Társulásra, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézményre és a Kistérségi Irodára.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén megfogalmazódott, hogy nézzük meg még egyszer
a Közbeszerzési Szabályzatot mielőtt végleges formába öltjük, hogy a törvény előírja –e a
névszerinti megjelölést, mivel eddig csak funkciókat kellett megjelölni.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester P.B. alelnöke)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak amennyiben a törvény előírja a névszerinti megjelölést azzal kiegészítve,
a jelen előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési szabályzatot.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki úgy dönt, hogy
elfogadja, amennyiben a törvény előírja a névszerinti megjelölést azzal kiegészítve, a jelen
előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési szabályzatot, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
amennyiben a törvény előírja, a névszerinti megjelölést azzal kiegészítve elfogadja, a jelen
előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2009. szeptember. 25.
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4. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzat mellékletének elfogadása
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
2009. évtől kezdődően az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30)
Kormányrendelet alapján Társulásunknak is rendelkeznie kell szabálytalanságok kezelésének
rendjét tartalmazó szabályozással, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét
képezi, és melyet mindenkinek megküldtünk. A Szabályzat a Társulás munkaszervezetére,
vonatkozik. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki
elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező „Szabálytalanságok kezelésének rendjéről”
készült szabályzatát, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi,
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
86/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja jelen előterjesztés mellékletét képező „Szabálytalanságok kezelésének rendjéről”
készült szabályzatát, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2009. szeptember. 25.
5. Finanszírozási szerződés módosítása
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Az előterjesztés az intézmény részéről készült, így felkérem az igazgató asszonyt amennyiben
van szóbeli kiegészíteni valója az előterjesztéshez, tegye meg.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ez fejlődést jelent az intézmény életében és pénzügyi helyzetében is, hisz a Támogató
Szolgálat a pszichiátriai betegek, közösségi ellátás és a szenvedélybetegek közösségi ellátása
tekintetében úgy tűnik, hogy több feladatunk lesz az elkövetkező időkben, ezért a
feladatmutatókat is növelni kell. A feladatmutatók növelése azt jelenti, hogy a támogatási
összeg is növekedni fog, amely nem igen jellemző a többi ellátási formára.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja hogy a
megnövekedett szállítási szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kezdeményezi
a TSZ – 040/0-2008. számú finanszírozási szerződésben szereplő 3 db gépjárművön
túlmenően negyedikként az Opel Combó típusú LAL-632 forgalmi rendszámú gépjármű
bevonását a szerződésbe, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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87/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
megnövekedett szállítási szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kezdeményezi
a TSZ – 040/0-2008. számú finanszírozási szerződésben szereplő 3 db gépjárművön
túlmenően negyedikként az Opel Combó típusú LAL-632 forgalmi rendszámú gépjármű
bevonását a szerződésbe.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2009. szeptember.25.
6. Közalkalmazotti álláshely növelése
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Megkérem igazgató asszonyt ismertesse az előterjesztés szükségességét.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Az Államigazgatási Hivatal ellenőrzést tartott az intézményben, 2009 áprilisában, illetve
májusában. A vizsgálat eredményeként a szakmai munkát megfelelőnek találták, ugyanakkor
kifogásolták, hogy a személyi feltételeknek nem felelünk meg. A személyi feltételek esete,
különösen a házi segítségnyújtásra értendő, de a többi ellátási formában is vannak
hiányosságok. Ez annak is köszönhető, hogy a házi segítségnyújtás területén az ellátottak
száma nagymértékben növekedett. Az 1/2000-es SZCSM rendelet szerint 6 ellátottra kell 1
gondozó. Megjelent továbbá egy új kormányrendelet is, mely szerint azokat az
intézményeket, melyek házi segítségnyújtást is folytatnak, az Államigazgatási Hivatal 2009.
december 15.-ig újra ellenőrzi, illetve felülvizsgálja. Fontos a létszám teljesítése, egyértelmű a
kormányrendelet, hiszen a meglévő feltételekhez köti majdan a működési engedélyt. Az
Államigazgatási Hivatal két lehetőséget adott. Az egyik szerint 120 napon belül teljesítünk, a
másik lehetőség hogy szerződést kötünk. Mi három részre bontottuk az Államigazgatási
Hivatal felé a teljesítésünket. Az első rész, melyek azonnal teljesíthetőek, és már teljesítettünk
is, a második részben szerepel elsősorban a házi segítségnyújtás létszámnövekedése, amely a
működési engedélyünket befolyásolja, a harmadik rész, mely szerződés keretében történik,
2010. december. 31. –ig fog megvalósulni. Ebben is van létszámteljesítés, de elképzelhető,
hogy ezen kormányrendelet már változni fog a személyi feltételeket érintően, de ez nem a
házi segítségnyújtást fogja érinteni. További létszám teljesítésében picit várakozó állásponton
vagyunk. Nagyon fontos továbbá, hogy Kétegyháza és Lőkösháza tekintetében nagy
előrelépés történt az átlaghoz képest, a házi segítségnyújtás területén már nem tudják ellátni a
kollegák a feladatot, ezért kérték soron kívül is az ellátói létszám növekedését. 2009
augusztus 31-ig az ORSZI vizsgálatát nem az intézménynek kellett megfizetnie. 2009.
szeptember. 01.-től a kormányrendelet értelmében ezt az intézménynek, illetve a fenntartónak
kell megfizetni, ha nem is 10 ezer Ft-ot, de egy-egy vizsgálat 6 ezer Ft-ba fog kerülni. A
leglényegesebb ellátási mód az idősek érdekében is, az otthon közeli ellátás, tehát az állami
támogatás a jövő évre nézve itt 100%-nak mondható.

12

Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Muszáj elindulni az úton, hiszen a meglévő engedélyeinket nem veszélyeztethetjük, illetve az
ellátást is veszélyeztetjük, ha a létszámot nem növeljük. Az igazgató asszonnyal sokat
beszélgettünk ezen, hogy hogyan lehet ezt úgy végig vinni, hogy eleget tegyünk az
Államigazgatási Hivatalnak is, felkészülve arra, hogy várható egy olyan költségvetési
törvény, ami adott esetben esetleg kellemetlen helyzetbe hozhatja a településeken a
feladatellátást.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Örülök annak, hogy lehetőségünk van arra, hogy a létszámainkat bővítsük, hisz újabb munka
lehetőséget jelent a településeken. Az is örömteli, hogy sikerül most már egy nagyon jól
irányított szervező munka eredményeképpen odajutni, hozzáférni azokhoz az idős
emberekhez a településeken, akik valójában gondozásra szorulnak. Ezt a munkát és szakmai
segítséget szeretném megköszönni. Egyre inkább azért kell a házi segítségnyújtás, mert a
települések elöregedőben vannak, és várható hogy ez még tovább fog emelkedni. Az, hogy
mit fogunk 2010-ben csinálni, ha a költségvetés negatív irányban fogja ezt finanszírozni és
ezeket a létszámokat nem fogjuk tudni majd fenntartani, nekem is dilemmát okoz. Az
előterjesztést támogatom és javaslom elfogadásra.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Ez a növekedés semmiféleképp nem viheti el a feladatellátást olyan irányba, hogy átlépje a
saját költségvetési korlátait.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Az előterjesztést olvasva egy módosítást szeretnék kérni, mégpedig a teljesítés várható
időpontja november. 01., nem pedig december. 01., ami a határozati javaslatban van. Ezt
kérem eredetiben elfogadni. Még lenne egy kiegészítésem Kétegyháza tekintetében. Az
intézményvezető asszony azzal a kéréssel fordult hozzám, ha a Társulási Tanács hozzájárulna,
a településen hozzájárulnak a képviselők, hogy a térítési díjat mérsékeljük olyan szinten, hogy
a házi segítségnyújtásnál a kiszállítás díj nulla Ft legyen az ellátottak számára. A térítési díjak
meghatározásakor a Társulási Tanács 100.- Ft-ot fogadott el minden település tekintetében.
Ezt soron kívül kérték tőlem, és én ezt a kérést támogatom, mivel úgy érzem, hogy ezt a
település, ha így igényli, ezt így kell megtenni.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Mivel a jövő héten lesz rendkívüli Társulási ülés, kérem ezt a javaslatot határozati formába
ölteni, benyújtani és minden további nélkül megtárgyaljuk. Kétegyházán és Lőkösházán is
felmerült a diétás étrend. Eleken is egyre égetőbb, és nemcsak a bentlakásos intézményeknél,
hanem a házi segítségnyújtás keretén belül is. Ezzel kapcsolatban is szeretnénk előre lépni.
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye jelenlegi közalkalmazotti
álláshelyeinek számát 2009. október 01.-től 255-ről 259-re, 2009. november. 01.-től pedig
259-ről 272-re növeli, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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88/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye jelenlegi közalkalmazotti
álláshelyeinek számát 2009. október 01.-től 255-ről 259-re, 2009. november. 01.-től pedig
259-ről 272-re növeli.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató
Tagintézmény vezetők
Határidő: 2009. október. 01.
2009. november. 01.
7. Férőhely átminősítés
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Megkérem igazgató asszonyt, amennyiben van szóbeli kiegészíteni valója az előterjesztéshez,
tegye meg.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
A Gyulai telephelyeken a tartós bentlakásos intézmények tekintetében háromféle ellátás
jelenik meg. Az állami támogatások nagymértékben különböznek egymástól, különösen nagy
eltérés mutatkozik az emelt szintű ellátás és az általános ellátás között. Megnéztük a 2010
éves költségvetést, hogy mi várható a normatíva tekintetében. Az általános ellátásnál jövőre a
várható normatíva 615 ezer Ft, az emelt szintű ellátás tekintetében pedig 309 ezer Ft várható.
Minden ellátásnál tervezetet készítettünk az állami támogatások tekintetében. Itt jelentős
elmaradásunk van a tartós bentlakást figyelembe véve. Felülvizsgáltuk az elhelyezési
körülményeket, és az előző évek gyakorlatához hasonlóan javasoljuk az emelt szintű ellátások
átminősítését, azon ellátottak tekintetében, akiknek már a tulajdonosnak, tehát Gyula Város
Önkormányzatának nincs visszafizetési kötelezettsége. Ugyanakkor azon ellátottaknál, illetve
itt már férőhelyekről beszélünk, hisz haláleset után már a férőhelyet minősítjük át,
hozzájárulás nem szükséges. Az ellátási körülményeket azoknál az idős embereknél, akik
továbbra is a lakrészükben maradnak, nem fogjuk megváltoztatni. Kötünk egy megállapodást,
mi szerint az ellátási, körülmények változatlanok maradnak. Ugyanakkor az állami normatíva
az általános férőhelyre vonatkoztatva jelenik meg. Az idős embert ezen átminősítést
figyelembe véve károsodás, és negatív hatás nem fogja érni.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony Idősek Otthonában 4, míg a
Nyugdíjasok Házában 2 emelet szintű férőhelyet átminősít általános férőhellyé. Az
átminősítést követően a Szép Alkony Idősek Otthonában 14 emelet szintű, 19 általános és 10
átmeneti, míg a Nyugdíjasok Házában 9 emelt szintű és 4 általános férőhely áll az ellátást
igénylők rendelkezésére, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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89/2009.(IX. 25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony Idősek
Otthonában 4, míg a Nyugdíjasok Házában 2 emelet szintű férőhelyet átminősít általános
férőhellyé. Az átminősítést követően a Szép Alkony Idősek Otthonában 14 emelet szintű, 19
általános és 10 átmeneti, míg a Nyugdíjasok Házában 9 emelt szintű és 4 általános férőhely áll
az ellátást igénylők rendelkezésére.
Felelős: Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2009. szeptember. 25.
IV.

Bejelentések:

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Úgy érzem, hogy tájékoztatnom kell a Társulási Tanácsot a szociális rendeletek
módosulásáról, illetve egy kormányrendelet változásáról (1). Mivel minden települést érint,
szeretném ha közös döntenénk hogy a fejlesztő felkészítő foglalkoztatást hogyan is tervezzük
a jövőben, illetve milyen átalakítások jöhetnek szóba. Sajnálatos tény következett be, hiszen
az 55 év felettiek 2010-től nem vehetnek részt a fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban. Egy
előzetes felmérés kapcsán, ez egy meghatározott tömeget érint, hiszen közel 80 ember esik ki
a foglalkoztatásból, ami jövedelem kiesést is okoz számára. Az ellátottak szerződése
december. 31.-ig szól, és ezek az ellátottak újabb vizsgálaton vesznek részt, tehát újra meg
lesz határozva hogy hogyan foglalkoztathatók a későbbiekben. Ez nagy feszültséget vált ki az
ellátottak körében, hisz kötelességünk tájékoztatni őket. Ez a változás jelentősen érinti az
intézményt is, ugyanakkor, ha személyekben gondolkodunk, jelentős jövedelem kiesésre kell
számítani, hisz ezek az ellátottak így is szerény körülmények között élnek és talán korábban a
segélyezettek közé tartoztak. Ezek mindenképp továbbgondolkodásra adnak okot.
Lehetőséget kérek arra vonatkozóan, hogy településenként tárgyalhassak erről.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Nálunk is elkeseredettek az emberek. Közösen el kellene fogadnunk egy olyan javaslatot,
amit Dr. Perjési Klára országgyűlési képviselő asszony beterjeszthetne az országgyűlés elé. A
másik dolog, hogy fejlesztettünk ezen a területen és továbbra is szeretnénk biztosítani ezt az
ellátást.
Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
Tegnap kaptam egy levelet Pusztaottlakáról, ami ugyanennek a problémának a felvetését
jelenti, a Megyei Önkormányzat fogja össze. A Megyei Önkormányzat elnöke a Szociális
Minisztériumba kívánja felvinni a polgármesterek véleményét.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
A szociális területen szeretnénk fejlesztést végrehajtani és pályázatokat benyújtani a
bölcsődére és a gondozási központra. A kistérségi normatívából szeretnénk, ha tudnátok
ugyanúgy mint az elmúlt évben valamiféle támogatási előleget, 1,5-2 millió Ft-ot biztosítani.
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Pluhár László (Társulás elnöke-Elek polgármestere)
A következő rendkívüli Társulási ülésre az iroda elkészíti a kimutatást, pontosan,
számszakilag lebontva, hogy lássuk a megtakarításokat.
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést,
és ezennel a mai Társulási Tanácsülést bezárom.

Gyula, 2009.szeptember. 25.

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

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

---------------------------------------Germán Jánosné
jkv. vezető
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