
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  
Kistérségi Iroda (5700, Gyula, Damjanich u. 6. sz.), tárgyaló termében 2009. október. 02. 
napján 10.00 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, Galbács Mihály – Gyula alpolgármester  
 
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI 
igazgató, Kóra János – Kistérségi Iroda szociális referens, Dragán Zsuzsanna – Kistérségi 
Iroda Nevelési Tanácsadás, Czene Ildikó – Kistérségi Iroda gazdasági vezető,   

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Dr. Tarr Lajos 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: 
 
90/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr 
Lajos tanácstagot, Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
   Dr. Tarr Lajos polgármester  
Határidő: azonnal 
  
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ismertetném a mai napirendi pontokat:  
 

I. Fő napirend: 
 

1. A Nevelési Tanácsadó további működése 
 

2. Pályázat közösségi közlekedés fejlesztésére 
 

3. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye térítési díjának     
módosítása Kétegyháza település vonatkozásában 
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II. Zárt ülés: 
 

1. Térítési díj elengedése méltányosság alapján 
 

2. Térítési díj elengedésének kérelme 
 

3. Térítési díj elengedés iránti kérelem 
 
III. 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: 
 
91/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés 
napirendi pontját. 
 

I. Fő napirend: 
 

1. A Nevelési Tanácsadó további működése 
 

2. Pályázat közösségi közlekedés fejlesztésére 
 

3. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye térítési díjának     
módosítása Kétegyháza település vonatkozásában 
 
 

II. Zárt ülés: 
 

1. Térítési díj elengedése méltányosság alapján 
 

2. Térítési díj elengedésének kérelme 
 

3. Térítési díj elengedés iránti kérelem 
 
III.  Bejelentések:  

 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
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I. Fő napirend: 
 

1. A Nevelési Tanácsadó további működése 
 

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
A legutóbbi ülésen megbeszéltük, hogy visszatérünk erre a napirendre.  
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Azt a megbízást kaptam, hogy nézzek utána, a nevelési tanácsadás hogy tudja a munkáját a 
közeljövőben folytatni. Gyula Város jegyzőjével beszéltem ez ügyben, hogy a gyulai nevelési 
tanácsadás megtudná-e oldani, hogy ismét – ahogy 2004-ben a kezdetekkor is – ezen belül 
lássa el a feladatot. Jegyző asszony szerint megoldható lenne, viszont az intézményvezetővel 
és az ottani jogtanácsossal folytatott részletes egyeztetést követen ismét arra a megállapításra 
jutottak, hogy újra fennáll a törvényi tiltás, tehát nem lehet nekik alkalmazni megbízási 
szerződéssel, csak ha a nevelési tanácsadás felvenné a két kolleganőt, ahhoz viszont 
előzetesen a Képviselő-testület létszámbővítési hozzájárulására lenne szükség. Az ügy viszont 
megoldódott, mert tegnap jártam a Csepregi András úrnál, aki elmondta, hogy továbbra is el 
fogják ezt a feladatot végezni. Annyit kértek, hogy minden esetben az iroda fejléces levelével 
és az irodavezető aláírásával, bélyegzővel kerüljön be a szakértői megbízó levél, a visszaélés 
elkerülése végett. A jövőt illetően elképzelhető, hogy a módosítás be fog következni, de az 
idén még mehet továbbra is úgy, ahogy eddig csináltuk. Tehát elképzelhető, hogy jövőre 
nekünk kell létrehozni egy pedagógiai szakszolgálatot, mint intézményt, minek egyik 
előfeltétele, hogy alkalmazni kell egy vezetőt minimum 4 órában. A minimum három ember 
foglalkoztatását viszont a kiegészítő normatíva nem fedezi.  
 
Dragán Zsuzsanna (Kistérségi Iroda Nevelési Tanácsadás)             
Annyival szeretném kiegészíteni az Irodavezető urat, hogy a főállású vezetőt 8 órában kell 
foglalkoztatni és erre lehet igényelni állami normatívát. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)  
Örülök, hogy megoldódott a nevelési tanácsadás további működésének a kérdése. A jövőbeni 
helyzetről pedig még úgy is beszélnünk kell, ha lehet állami normatívát igényelni az 
intézményt is létre tudjuk hozni.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Köszönöm a hozzászólásokat, ha nincs több észrevétel, hozzászólás, rátérünk a következő 
napirendre.  
 
 

2. Pályázat közösségi közlekedés fejlesztésére 
 

     
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Megkérem Irodavezető urat, tájékoztasson a MAPI- val történt egyeztetés eredményéről. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A MAPI-val egyeztetve a következő e-mailt kaptam, amit mindenkinek megküldtem. A 
pályázat elnyerése esetén a települések biztosítják a pályázati önerőn felül a 2,5%+Áfa 
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sikerdíj projekt arányos összegét.  A tervezés és engedélyeztetés költsége szintén a 
településeket terheli, de a pályázatba ez már beépíthető.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)  
A MAPI engem úgy tájékoztatott, hogy most csak a tervezési költséget kell, kifizessük ahhoz, 
hogy be tudjuk nyújtani a pályázatot. A két millió sajáterőt és a pályázatkészítés díját, ami 
sikerdíjban tevődik össze, azt csak a pályázat megnyerését követően. Kétegyháza Képviselő-
testülete ezt elfogadta, 30.-án indulunk a pályázaton, tárgyaltam is már a tervezés ügyében. 
Sajnos kevés olyan munkafolyamat van, amihez nem kellenek tervek. Az előterjesztést 
támogatom és részt veszünk a pályázaton.  
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester) 
A pályázat nagyon jónak tűnik, de az ügyvivő testületnek annyira korlátozott a jogköre, hogy 
ez ebben a pillanatban nem kivitelezhető. Kötelezettséget vagy a saját magam vagy az utódom 
terhére, ami nincs, benne a költségvetésbe arra nem vállalhatok. Tartózkodnék a pályázattól.  
 
Pluhár László elnök úr több féle alternatívát és lehetőséget felsorakoztatott annak érdekében, 
hogy Lőkösháza pályázatbenyújtását elősegítse. Dr. Tarr Lajos továbbra is tartózkodott.   
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk, módosítva három 
településre a határozati javaslatokat. Aki elfogadja, hogy Gyula, Elek, Kétegyháza 
településeken pályázatot nyújt be a DAOP-2009-3.2.1/A számú „Közösségi közlekedés 
fejlesztése” pályázati felhívásra. 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 3 
igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
      
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy Gyula, Elek, Kétegyháza településeken pályázatot nyújt 
be a DAOP-2009-3.2.1/A számú „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázati felhívásra. A 
pályázathoz szükséges önerőt a Társulási Tanács biztosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza 
a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.     
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. november. 02. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki elfogadja, a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt egyedi ajánlatát a „Közösségi közlekedés 
fejlesztése” pályázati szolgáltatásokra vonatkozóan, jelen előterjesztésünk mellékletében 
foglaltak alapján, kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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93/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
      
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, elfogadja a Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt egyedi ajánlatát a 
„Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázati szolgáltatásokra vonatkozóan, jelen 
előterjesztésünk mellékletében foglaltak alapján.  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. október. 02. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki elfogadja, hogy a „Közösségi közlekedés fejlesztése” a gyulai kistérségben pályázat 
önerejét és sikerdíját a települések – ezen belül Gyula, Elek, Kétegyháza - a megvalósítandó 
fejlesztések nagyságának alapján a Társulás részére projekt arányosan biztosítják, 
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: 
 
94/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – egyben, mint 
Fejlesztési Tanács - úgy dönt, hogy a „Közösségi közlekedés fejlesztése” a gyulai 
kistérségben pályázat önerejét és sikerdíját a települések – ezen belül Gyula, Elek, 
Kétegyháza - a megvalósítandó fejlesztések nagyságának alapján a Társulás részére projekt 
arányosan biztosítják.   
 
Felelős: - Pluhár László elnök, Elek polgármester, 
    - Kalcsó Istvánné Kétegyháza polgármester, 
               - Dr. Perjési Klára Gyula polgármester 
  
Határidő: - Testületi döntések meghozatala 2009. október. 30. 

- Önerő és sikerdíj biztosítása: nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés 
szerint  

 
 

3. Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye térítési díjának     
módosítása Kétegyháza település vonatkozásában 
 

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Megkérem az intézmény, igazgató asszonyát ismertesse az előterjesztést.  
 
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató) 
Az intézmény vezetője kéréssel fordult hozzám, mi szerint az étel kiszállításának a díja a helyi 
adottságokhoz viszonyítva magasnak bizonyul. Ezzel kapcsolatban polgármester asszonnyal 
is egyeztettünk és úgy tájékozódtam, hogy a Képviselő-testülettel is egyeztetve lett. Átnéztük 
a település költségvetését és kiegészítésre nem szorul, tehát Kétegyháza költségvetésében ott 
van a kieső térítési díj. Javasolnám elfogadásra a térítési díj módosítását, hisz verseny van és 
ebben a versenyben így tudja az intézmény megállni a helyét.  
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)  
Sajnos a jelen lévő Alapítvány ingyen hordja az ebédet, és megint egy patt helyzet elé 
állítottak bennünket. Szeretnénk megakadályozni, hogy az intézménytől elmenjenek az 
emberek, így kérem a polgármester társaimat, hogy fogadják el a módosítást.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye az ételszállítás térítési díját Kétegyháza 
településen térítésmentesre – 0Ft-ra – módosítja 2009. október 15. napjától. Az intézmény a 
bevételkiesésre a Társulástól kiegészítést nem kér, azt a saját költségvetéséből kigazdálkodja, 
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: 
 
95/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
   
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye az ételszállítás térítési díját 
Kétegyháza településen térítésmentesre – 0Ft-ra – módosítja 2009. október 15. napjától. Az 
intézmény a bevételkiesésre a Társulástól kiegészítést nem kér, azt a saját költségvetéséből 
kigazdálkodja. 
 
Felelős:    Pluhár László elnök  
                 Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. október 15. 
       
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor mai rendkívüli Társulási Tanácsülésünket 
ezennel 10 óra 45 perckor bezárom, és folytatjuk a zárt üléssel.  

 
 
 

Gyula, 2009. október. 02. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                   Dr. Tarr Lajos 
        elnök                            jkv. hitelesítő 

 
 
 

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

Jegyzőkönyvkészítő  


