
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült:  
Kistérségi Iroda (5700, Gyula, Damjanich u. 6. sz.), tárgyaló termében 2009. december. 02. 
napján 15.00 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, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza 
polgármester, Szabó Árpád – Gyula alpolgármester, Kőszeginé Kotroczó Mariann – 
Lőkösháza PMH,  
 
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető,  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli 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: 
 
119/2009.(XII. 02.) 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. Fő napirend: 
 

1. Projekt előkészítő önerő Csorvásnak 
 

2. Szándéknyilatkozat a DAOP-2009-4.3.2. pályázati felhívásra 
 

3. Pályázati Bíráló Bizottság megválasztása  
 

 Bejelentések 
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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: 
 
120/2009.(XII. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai ülés 
napirendi pontjait. 
 

I. Fő napirend: 
 

1. Projekt előkészítő önerő Csorvásnak 
 

2. Szándéknyilatkozat a DAOP-2009-4.3.2. pályázati felhívásra 
 

3. Pályázati Bíráló Bizottság megválasztása  
 

 Bejelentések 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

I. Fő napirend: 
 

1. Projekt előkészítő önerő Csorvásnak 
 

 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Csorvás polgármestere – a Hajdú Völgye Körös mente LEADER csoport elnöke – november. 
04.- én megkereste a Társulási Tanács elnökét, hogy hétvégén zajlik egy konferencia, osztrák, 
német, magyar részvétellel. Célja egy Uniós pályázat benyújtása az Oxenweg magyar-szürkék 
útja című projekt elindítása. Németország a gazdája, és a magyar projektgazda Szilágyi 
Menyhért.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ezen a projekt megbeszélésen részt vettem én is és Dr. Perjési Klára polgármester asszony is. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A polgármester kérte segítségünket, mivel a projekt előkészítő munkához nem rendelkezik 
anyagiakkal, hogy 20 nap időtartamra, a projekt előfinanszírozására, adjunk 15 millió Ft-ot. Az 
SZMSZ III/2. pont. 4. bekezdése, valamint a Társulási Megállapodás 5 §. 2. pontja – ami dönt a 
Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról – lehetőséget adott arra, hogy törvényes keretek 
között járjunk el. Mivel ez nem volt pénzfelhasználás, így utólagos beszámolás kötelezettsége 
mellett ez lebonyolítható volt. A szerződést aláírta, Pluhár László elnök, Dr. Perjési Klára, és jó 
magam, mint ellenjegyző, valamint Szilágyi Menyhért. A beszámolóra azért most került sor, 
mert vártuk, hogy minden polgármester itt lehessen, de sajnos még sem így lett, illetve 
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megvártuk a 15 millió Ft visszautalását, ami a tegnapi nappal meg is történt, és le is kötöttük. 
Ez a pénz nem normatíva pénz volt, hanem megtakarításból származott.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Mivel ez az összeg a mi számlánkon is le lett volna kötve és kamatozott volna, így mi is kamat 
mellett adtuk kölcsön, hogy ne érje hátrány a Társulást. 
 
Szabó Árpád (Gyula alpolgármester) 
Ez az útvonal érinti Gyulát. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Igen, azok a LEADER egyesületek álltak össze, akik ezen út mentén fekszenek. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)        
Nagyon meglepett és megijesztett a dolog, mikor mástól meghallottam. Azt gondoltam, hogy 
mindent meg tudunk beszélni, tudunk együttműködni. Így most hiányoltam a megkeresést, 
hiányoltam az egyeztetést. Ha az SZMSZ –ünk alapján és a jogászunk jóváhagyásával ez a 
szerződés nem kifogásolható, akkor minden rendben van. Ha nem ütközik jogszabályba, akkor 
elfogadom, de kérem, hogy a jövőben egyeztessünk, mielőtt bármi történne. A jövőben ne 
adjunk alapot a támadásra, hisz eddig is törvényesen jártunk el. A szerződésben nem látom bele 
írva a kamatot.  
  
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A szerződésbe nem írtunk kamatot, mivel pontosan szerettük volna tudni az összeget. Az OTP 
most fogja kiszámolni, hogy mennyi az-az összeg, ami nekünk kamatozott volna és ezt az 
összeget fogja nekünk átutalni Csorvás polgármestere. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)        
Számomra még az a furcsa, hogy én nem hallottam még olyat, hogy egyik Önkormányzat a 
másiknak kölcsönadjon. 
 
Kőszeginé Kotroczó Mariann (Lőkösháza PMH) 
Egyetértek a Kalcsó Istvánné polgármester asszony által elmondottakkal, mert mi is az 
egyeztetést, a megkeresést hiányoltuk.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Okulok az elhangzottakból, de ha nem lett volna törvényes az eljárás, akkor természetesen ez 
meg sem történt volna. Van-e még valakinek, kérdése, észrevétele a beszámolóval 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, az elnöki hatáskörben 
hozott 2009. november. 04.-i ideiglenes pénzátadásról szóló beszámolót, 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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121/2009.(XII. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az elnöki 
hatáskörben hozott 2009. november. 04.-i ideiglenes pénzátadásról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Szándéknyilatkozat a DAOP-2009-4.3.2. pályázati felhívásra 
 

Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A pályázat a DAOP-2009-4.3.2. „ A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai 
rendszerek továbbfejlesztése” címet viseli. Régiónként egy pályázó nyerhet. A pályázat 
elnyerésére nagy esély van. Magáról a pályázatról nem kell most dönteni, elég a legközelebbi 
ülésen, most csak a szándéknyilatkozat aláírásáról kellene döntést hozni, ami egyébként a 
későbbiekben semmilyen jellegű elkötelezettséget nem von maga után.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ez egy országos rendszer lenne. A pénzügyeket teljes egészében centralizálja. A Ritek Zrt egy 
nagy központi szervert építene ki és mindenki ehhez csatlakozna. Mi már dolgozunk a Ritek 
által megvett programmal, amiről elmondhatom, hogy jól működik, és napra kész mutat 
mindent. Ha meg szeretné nézni Kétegyháza vagy Lőkösháza település, szívesen állunk 
rendelkezésükre. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)        
Köszönjük, valószínű, hogy élünk a lehetőséggel. Mennyire költséges? 
 
Kőszeginé Kotroczó Mariann (Lőkösháza PMH) 
Köszönjük mi is a lehetőséget, elképzelhető, hogy mi is élünk a lehetőséggel és megnézzük. 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Természetesen van költsége és ezért havonta kell fizetni.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Van-e még kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazzunk. Aki elfogadja, hogy szándéknyilatkozatban fejezi ki támogatását a 
Ritek Zrt projektgazdának a DAOP-2009-4.3.2. kódszámú, „ A térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” című pályázatának benyújtásához, 
és felhatalmazza a Társulás elnökét a szándéknyilatkozat aláírására, 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: 
 
122/2009.(XII. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
szándéknyilatkozatban fejezi ki támogatását a Ritek Zrt projektgazdának a DAOP-2009-4.3.2. 
kódszámú, „ A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek 
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továbbfejlesztése” című pályázatának benyújtásához, valamint felhatalmazza a Társulás elnökét 
a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. december.  
 
 

3. Pályázati Bíráló Bizottság megválasztása  
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
A Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez szükséges 1 fő munkatárs felvételére vonatkozó 
hirdetés meg lett jelentetve. Mivel egyedül erről nem szeretnék dönteni, illetve nehogy gond 
legyen, kérem, hogy hozzunk létre, erre vonatkozólag egy Bíráló Bizottságot. Tagjai lennének 
Pluhár László, D. Nagy Anikó – korábban a nevelési tanácsadás munkatársa – és jó magam.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)        
Már erről beszéltünk korábban is, hogy legyen a kistérségnek Pedagógiai Szakszolgálata. Hány 
munkatársa lenne és milyen végzettséghez kötött a felvétel? 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető) 
Munkatárs a Dragán Zsuzsanna, Fodré Viktória, és ide csatlakozna még Nádházi István is, 
valamint az, akit most felveszünk. Teljes munkaidős, munkatörvénykönyves alkalmazásban 
lenne a felvett szakember, akinek gyógypedagógiai szakképesítése kell, hogy legyen és öt év 
szakmai gyakorlata.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)        
A szakmában sok embert ismerek és kérem, hogy velem is történjen egyeztetés, hogy a szakmai 
tapasztalatommal tudjam segíteni a Bizottság munkáját. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy Bíráló Bizottságot hozzon létre a Társulási Tanács a 
kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat vezető állására kiírt pályázat elbírálására, és elfogadja a 
következő tagokat: Pluhár László, D. Nagy Anikó, Lebenszky Attila, 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: 
 
123/2009.(XII. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Bíráló 
Bizottságot hoz létre a kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat vezető állására kiírt pályázat 
elbírálására a következő tagokkal: 
- Pluhár László, 
- D. Nagy Anikó, 
- Lebenszky Attila 

  
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. december.31. 
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Pluhár László (Társulási Tanács elnöke)     
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor mai rendkívüli Társulási Tanácsülésünket 
ezennel bezárom.  
 
 
 
 

Gyula, 2009. december. 02. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------           ------------------------------------------ 
         Pluhár László                                  Kalcsó Istvánné 
        elnök                            jkv. hitelesítő 

 
 
 
 
 

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

Jegyzőkönyvkészítő  
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