
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  
Kistérségi Iroda (5700, Gyula, Damjanich u. 6. sz.), tárgyaló termében 2009. október. 26. 
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, Szabó Árpád – Gyula alpolgármester  
 
Meghívottként megjelentek: 
Kóra János – Kistérségi Iroda feladat ellátási referens 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével a Társulási Tanács határozatképes. Szabó Árpád 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: 
 
100/2009.(X. 26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szabó Árpád 
tanácstagot, Gyula alpolgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
   Szabó Árpád alpolgármester  
Határidő: azonnal 
  
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ismertetném a mai napirendi pontot:  
 

I. Fő napirend: 
 
1. Pályázat benyújtása a támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás tárgyi és 
személyi feltételeinek fejlesztésére 

 
I. Bejelentések:  

 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Aki a mai napirendi ponttal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 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: 
 
101/2009.(X. 26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés 
napirendi pontját. 
 

I. Fő napirend: 
 
1. Pályázat benyújtása a támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott 

közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás tárgyi és 
személyi feltételeinek fejlesztésére 

 
II. Bejelentések:  

 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
I. Fő napirend: 

 
1. Pályázat benyújtása a támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére 

nyújtott közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás 
tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére 

 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke) 
Megkérem Kóra Jánost, mint feladat ellátási referenst, ismertesse a napirendi pontot.      
 
Kóra János (Feladat ellátási referens) 
A pályázatot a 30 ezer főt meghaladó állandó lakosságszámú ellátási területre írták ki. A 
pályázatot a szolgáltató fenntartója nyújthatja be. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke) 
Az előterjesztést mindenkinek megküldtük. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy nyújtsunk 
be pályázatot a Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján a 
Közösségi alapellátás pszichiátriai betegek részére (PSZ-059/0-2008), Közösségi alapellátás 
szenvedélybetegek részére (SSZ-046/0-2008), Támogató szolgáltatás (TSZ-040/0-208) című 
pályázatokra és 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, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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102/2009.(X. 26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján a 
Közösségi alapellátás pszichiátriai betegek részére (PSZ-059/0-2008), Közösségi alapellátás 
szenvedélybetegek részére (SSZ-046/0-2008), Támogató szolgáltatás (TSZ-040/0-208) című 
pályázatokra. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
    Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. október. 26. 
 
   
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor mai rendkívüli Társulási Tanácsülésünket 
ezennel 10 óra 20 perckor bezárom.  

 
 
 

Gyula, 2009. október. 26. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                      Szabó Árpád 
        elnök                            jkv. hitelesítő 

 
 
 

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

Jegyzőkönyvkészítő  


