
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Gyula Kistérségi Iroda, tárgyaló termében (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2009. december 16-án 
11.00 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  
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Kóra János – szociális referens, Strifler Györgyné 
GYKESZGYI gazdasági vezető, Békési Ilona – GYKESZGYI, Czene Ildikó –Kistérségi Iroda 
gazdasági vezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi Iroda jogi képviselő, Nádházi István - tanügyi 
referens, Dr. Borovszky Tímea – Educatio, Polyák Teréz – Educatio, Hanyecz Ágnes – 
Pénzügyi Bizottsági tag 
 
Pluhár László (elnök) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai társulási ülésen. Megállapítom, hogy 3 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. 
Tarr Lajos tanácstagot javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene?  
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos 
tanácstagot, Lőkösháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Dr. Tarr Lajos tanácstag 
Határidő: 2009.december 31. 
 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendet azzal, hogy eredetiként kérem 
elfogadni még egy napirend megtárgyalását, a pályázat benyújtását a 2010/01 Kistérségi Téli-
tavaszi Közmunkaprogramra, valamint a tájékoztatóként meghallgatnánk a 2010. május 01. 
napjától kötelezendően alkalmazandó komplex Esélyegyenlőségi Terv elkészítésének 
szükségességét. Van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy hozzáfűzni valója a napirendi 
ponthoz? Amennyiben nincs, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzuk meg. Egyetért vele? 
Tartózkodik? Ellene?   
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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125/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés 
napirendi pontját. 
 

I. Tájékoztató: 
 
1. Tájékoztató a Fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban részsülők létszámának csökkenéséről, 

működési engedély kérelmezési módjának változásáról 
 
2.  Tájékoztató a 2010. május 01. napjától kötelezendően alkalmazandó komplex     
     Esélyegyenlőségi Tervről 
 
II. Fő napirend: 
 
 
1. Döntés a Törökzugi Bölcsőde közbeszerzési eljárásáról 

 
2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szociális Szolgálat 

(Elek, Gyulai u. 15-17.) Idősek Klubja férőhely számának módosítása 
  

3. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki 
szolgálat, idősek és fogyatékosok nappali ellátása, fejlesztő felkészítő foglalkoztatások és 
a gyermekjóléti szolgálat Szakmai programjának módosítása      

 
4. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működésében új 

tanyagondnoki szolgálat létrehozása  
 

5. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terv aktualizálása 
 
6. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi III. költségvetés 

módosítása 
 
7. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi átmeneti gazdálkodásának 

elfogadása  
 
8. A Társulás 2010. évi új tagdíjának megállapítása 
 
9. Döntés a Társulási Tanács üléseinek Tv közvetítéseiről 

 
10. Pályázat benyújtása a 2010/01 Kistérségi téli-tavaszi közmunkaprogramra 
           
III.  Bejelentések: 
 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009.december 16. 
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I. Tájékoztató: 
 

1. Tájékoztató a Fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban részsülők létszámának 
csökkenéséről, működési engedély kérelmezési módjának változásáról 
 
  

Békési Ilona (GYKESZGYI dolgozó) 
Tájékoztatatta a jelenlévőket a fejlesztő felkészítő foglalkoztatás alkalmazásának jövőbeni 
lehetőségeiről, a változott jogszabályi rendelkezésekről. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
2.  Tájékoztató a 2010. május 01. napjától kötelezendően alkalmazandó komplex 
Esélyegyenlőségi Tervről 
 
Az új jogszabályi rendelkezésekről, a  komplex terv összeállítási technikájáról tájékoztatta a 
jelenlévőket, valamint arról, hogy ezen terv 10 %-os részt képvisel majd 2010.május 
01.napjától benyújtandó pályázat elbírálásánál. Segítségüket ajánlották fel a terv 
elkészítéséhez, mellyel a Társulás élni kíván, amennyiben közös terv kerül elkészítésre. 
 
II. Fő napirend: 
 
1. Döntés a Törökzugi Bölcsőde közbeszerzési eljárásáról 
 
Pluhár László (elnök) 
Köszöntötte a Gress-Ing képviseletében megjelent Dr. Varga Endre urat és ismertette a Gyulai 
Képviselő testület 2009.december 14.napján, és a bíráló bizottság által a társulási tanács ülést 
megelőzően tartott ülésen meghozott határozatát, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
által elfogadásra javasolt határozatot. Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor 
szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadja-e a Bíráló Bizottság javaslatát, és 
5.616.473,-Ft önerőt biztosít a korábban vállalt 16.200.000,-Ft-os önerőn felül a DAOP-
2008.4.1.3/C pályázat keretében megvalósuló gyulai Törökzugi Bölcsőde bővítéséhez. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. Aki ezzel egyetért, 
kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
126/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
                   
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
Bíráló Bizottság javaslatát, és 5.616.473,-Ft önerőt biztosít a korábban vállalt 16.200.000,-Ft-os 
önerőn felül a DAOP-2008.4.1.3/C pályázat keretében megvalósuló gyulai Törökzugi Bölcsőde 
bővítéséhez. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: Pluhár László elnök   
Határidő: 2009. december 16. 
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2. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szociális Szolgálat 
(Elek, Gyulai u. 15-17.) Idősek Klubja férőhely számának módosítása 

 
Stifler Györgyné (intézményi gazdasági vezető)  
Tájékoztatta a jelenlévőket a módosítás szükségességéről. 

 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
Szociális Szolgálat, Elek Idősek Klubja (Elek, Gyulai u. 15-17) jelenlegi férőhelyeinek számát 
120-ról 70-re módosítja. 
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szociális Szolgálat, Elek Idősek 
Klubja (Elek, Gyulai u. 15-17) jelenlegi férőhelyeinek számát 120-ról 70-re módosítja. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató   
Határidő: 2009. december. 16. 
 
 
3 A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki 
szolgálat, idősek és fogyatékosok nappali ellátása, fejlesztő felkészítő foglalkoztatások és a 
gyermekjóléti szolgálat Szakmai programjának módosítása      
 
Kóra János (szociális referens) 
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, hogy miért szükséges a szakmai programok 
módosítása. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
tanyagondnoki szolgálat, idősek és fogyatékosok nappali ellátása, fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatások és a gyermekjóléti szolgálatok Szakmai programjainak módosítását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki szolgálat, idősek és 
fogyatékosok nappali ellátása, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatások és a gyermekjóléti 
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szolgálatok Szakmai programjainak módosítását a határozati javaslat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
             Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató   
Határidő: 2009. december. 16 
 
 
4. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működésében új 
tanyagondnoki szolgálat létrehozása  
 
 
Kóra János (szociális referens) 
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, hogy miért szükséges egy új tanya gondnoki szolgálat 
létrehozása, mely plusz költségbe nem kerül a Társulásnak. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
Tanyagondnoki Szolgáltatás keretében új Tanyagondnoki Szolgálatot hoz létre, a gyulai tanyán 
élő lakosok ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az új Tanyagondnoki Szolgálat 
létrehozása nem jár létszám-, illetve költségtöbblet igénnyel. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Tanyagondnoki Szolgáltatás 
keretében új Tanyagondnoki Szolgálatot hoz létre, a gyulai tanyán élő lakosok ellátására a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az új Tanyagondnoki Szolgálat létrehozása nem jár 
létszám-, illetve költségtöbblet igénnyel. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató   
Határidő: 2009. december. 16. 
 
5. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terv aktualizálása 

  
Nádházi István (tanügyi referens) 
Ismertette, hogy a változtatások során figyelembe vette az általa készített interjúkat, 
kérdőívekre adott válaszokat, interneten és a KSI által nyilvántartott adatokat. A nem 
önkormányzati fenntartású iskolák nem szolgáltattak adatot részére, tekintettel arra, hogy azon 
adatok nem kell, hogy a kistérségi adatokban megjelenjenek, csak a megye által készített 
intézkedési tervben.  
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Elfogadom a tervet, bár nem volt időm átnézni,a munkatársaim adatot szolgáltattak, így biztos 
megfelel az általunk kérteknek. A korábban elhangzott tájékoztató alapján én is javaslom, hogy 
gondoljuk át egy komplex esélyegyenlőségi terv elkészítését. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási 
Tanács elfogadja-e az előterjesztés mellékletét képező Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervet (2010-2016). Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
130/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a jelen 
előterjesztés mellékletét képező Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet 
 (2010-2016) elfogadja. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2009. december. 16. 
 
6. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi III. költségvetés 

módosítása 
 
Stifler Györgyné (intézményi gazdasági vezető)  
Tájékoztatta a jelenlévőket a módosítás szükségességéről 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele? A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta. Ha nincs, 
akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadja-e a Társulás 2009. évi 
költségvetésének III. számú módosítását a jelen előterjesztés mellékletével, 1.256.260 e Ft 
bevételi és kiadási főösszegben.  Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás 
2009. évi költségvetésének III. számú módosítását a jelen előterjesztés mellékletével,  
1.256.260 e Ft bevételi és kiadási főösszegben elfogadja. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató 
Határidő: 2009. december.16 
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7. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi átmeneti 
gazdálkodásának elfogadása  

 
 
Pluhár László (elnök) 
Törvényi előírás alapján szükséges átmeneti költségvetésről dönteni, a Pénzügyi Bizottság 
elfogadásra javasolta.  Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra 
teszem fel, hogy aki az előterjesztésben foglalat határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
132/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
A Társulási Tanács az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak a 
2010. évi átmeneti gazdálkodásról az alábbi határozatot hozza, melyet 2010. január 01.napjától 
a 2010. évi költségvetési határozat elfogadásáig kell alkalmazni: 
 
1.A Társulás felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy 2010. január 01-től a Társulást 
megillető bevételeket szedje be, és az esedékes kiadásokat – külön eljárás nélkül – 
folytatólagosan teljesítse. 
2.  A Társulás felügyelete alá tartozó intézmény működéséhez szükséges támogatás biztosítása 
időarányosan történik. Az intézmény zavartalan működéséhez esetleg szükséges  támogatást a 
Társulás időarányosan teljesítse. 
3.  A vállalt működési feladatok finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában csak az 
előző évi szinten finanszírozható. 
4. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerint az őket megillető személyi juttatás, valamint az előző évi bérintézkedések 
tárgyévi kötelezettsége. 
5. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2010. évi költségvetési határozat megalkotásáig új 
működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható. 
6. Az új költségvetési határozatba az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és 
beszedett bevételeket be kell illeszteni. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2010.január 01. 
 
8. A Társulás 2010. évi új tagdíjának megállapítása 
 
Pluhár László (elnök) 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő 100,-Ft helyett 20Ft-os emelést javasol, így a 
tagdíj mértéke 90,-Ft/fő/évben javasolja meghatározni. Van-e valakinek további észrevétele?  
Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási Tanács elfogadja-e Pénzügyi Bizottság 
által javasolt 90,-Ft/fő/évben tagdíj 2010 évre vonatkozó meghatározását,  s egyben felkéri a 
Tanácstagokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy ezen tétel a jövő évi költségvetési 
rendeletükben szerepeljen, s a tagdíj 2010. április 30.napjáig átutalásra kerüljön. Aki ezzel 
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy  
2010.évben a tagönkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét 90,- Ft/fő/év összegben 
állapítja meg, s egyben felkéri a Tanácstagokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy ezen tétel a 
jövő évi költségvetési rendeletükben szerepeljen, s a tagdíj 2010. április 30.napjáig átutalásra 
kerüljön. 
 
Felelős: Pluhár László elnök és 
            valamennyi Társulási Tanácstag 
Határidő: azonnal 
 

 9. Döntés a Társulási Tanács üléseinek Tv közvetítéseiről 
 

Pluhár László (elnök) 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy kerüljön felmondásra a szerződés, s egyben minden 
tagönkormányzat területén működő televíziós társaság megkeresésre kerüljön ajánlatok, 
lehetőségek megtárgyalása érdekében. Van-e valakinek további észrevétele?   
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Mindenképpen szeretném, hogy nyilvánosak legyenek, televízión keresztül is láthatók legyenek 
a társulási ülések, hiszen, kell, hogy az emberek lássák, hogy mit is teszünk, milyen 
hozzászólásaink, észrevételeink vannak. Kérném, hogy mindenképp kerüljön megoldásra. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valakinek további észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, hogy 2010. 
01. 01-től mondjuk fel a Vox Coelestis Bt. Gyula televíziójával korábban kötött szerződést, 
egyben megbízza a Kistérségi Irodát, hogy, a települések helyi Tv szolgáltatóitól új ajánlatot 
kérjen, majd tegyen, javaslatot a Társulási Tanácsnak a legkedvezőbb ajánlattevőtől egy új 
szerződés megkötésére kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2010. 01. 
01-től felmondja a Vox Coelestis Bt. Gyula televíziójával korábban kötött szerződést, egyben 
megbízza a Kistérségi Irodát, hogy, a települések helyi Tv szolgáltatóitól új ajánlatot kérjen, 
majd tegyen javaslatot a Társulási Tanácsnak a legkedvezőbb ajánlattevőtől egy új szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: Pluhár László elnök és 
            Lebenszky Attila Kistérségi Irodavezető 
Határidő: 2010. január. 31. 
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10. Pályázat benyújtása a 2010/01 Kistérségi téli-tavaszi közmunkaprogramra 
 
Pluhár László (elnök) 
Ezen pályázat most jelent meg. A pályázat alapján 42 fő alkalmazása válik lehetővé. A 
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. Az ott kiszámoltak alapján Gyulán 16 fő, Eleken 13 
fő, Kétegyházán 8 fő, míg Lőkösházán 5 főt tudunk foglalkoztatni. Van-e valakinek további 
észrevétele?  Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, az előterjesztésben szereplő I. határozati 
javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/01 Téli-tavaszi Közmunkaprogram 
pályázati felhívására, melynek során a pályázati feltételeknek megfelelő létszámot kívánjuk 
foglalkoztatni. A pályázathoz szükséges önerő biztosítását a Társulás vállalja. A Társulás 
felhatalmazza az elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Pluhár László elnök   
Határidő: 2010. január 04. 
 
Pluhár László (elnök) 
Szavazásra teszem fel, az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatot, aki ezzel egyetért, 
kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Szociális 
és Munkaügyi Minisztérium 2010/01 Téli-tavaszi Közmunkaprogram pályázati önerejét a 
települések az általuk foglalkoztatott közmunkások számának arányában átutalják legkésőbb a 
közmunka megkezdésének időpontjáig a Társulás számlájára. 
 
Felelős: Pluhár László elnök és 
            valamennyi Társulási Tanácstag 
Határidő: 2010. január 15. 
 
Bejelentések 
 
1. Lebenszky Attila irodavezető kérelme 
 
Pluhár László (elnök) 
Ismerteti a részére a mai napon átadásra került levelet, kérelmet, melyben az irodavezető 
bejelenti, hogy 2010. október 31. napjával nyugdíjba kíván vonulni, így kéri határozatlan idejű 
munkaviszonyának határozottá nyilvánítását 2010.október 31. napjáig.  
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Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Én támogatom azt, hogy nyugdíjasként az ember ne dolgozzon tovább, meg kell adni a 
lehetőséget a fiataloknak, s kérem, hogy az új irodavezetői pályázat még tavasszal, februárban, 
kerüljön kiírásra, hogy a nyár elején dönthessünk, s legyen egy párhuzamos egymás melletti 
dolgozás a leköszönő és az új irodavezetőnek. 
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármestere) 
Támogatni tudom én is ezen javaslatot. 
 
Pluhár László (elnök) 
Szavazásra teszem fel, hogy aki egyetért azzal, hogy Lebenszky Attila munkaviszonyát 
2010.október 31.napjáig terjedően határozott idejűvé módosítjuk, s a februári Társulási ülésre 
kerüljön előterjesztésre az irodavezetői pályázati kiírás, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Lebenszky 
Attila munkaviszonyát 2010.október 31. napjáig terjedően határozott idejűvé módosítjuk, s a 
februári Társulási ülésre kerüljön előterjesztésre az irodavezetői pályázati kiírás. A Társulási 
Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy ezen módosításnak megfelelően kerüljön 
aláírásra az irodavezetői  munkaszerződés. 
 
Felelős: Pluhár László elnök  
Határidő: 2010. december 16. illetve 2010. február 28. 
 
2. Lőkösháza kérelme 
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármestere) 
Kérném, hogy önkormányzatunk részére likviditási probléma miatt feladatterhelten, hamarabb 
kerüljön átutalásra, a részünkre járó, többlet megtakarításból eredő összeg. 
 
Pluhár László (elnök) 
Szavazásra teszem fel, hogy aki egyetért azzal, hogy Lőkösháza részére, a Pénzügyi Bizottság 
egyetértése mellett 7.000.000,-Ft pénzeszköz szociális feladat ráfordítási kötelezettség terhe 
mellett átadásra kerüljön, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2009.(XII.16.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Lőkösháza 
részére 7.000.000,-Ft összeget átadott pénzeszközként átutal 2009. december 29. napjáig. Ezen 
összeget szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések fedezése érdekében 
használhatja fel, s a felhasználásáról elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulás felé 
legkésőbb 2010.december 31. napjáig. 
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Felelős: Pluhár László elnök  
            Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere 
Határidő: 2010. december 16. illetve 2010.december 31. 
 
Pluhár László (elnök) 
Van-e valamilyen más bejelentés? 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Megköszönöm az általam kért, és most az ülés előtt megkapott korrekt tájékoztatást. 
Elgondolkodtam azon, hogy amennyiben van megtakarításunk, úgy azt szét lehetne köztünk 
osztani, pl számítógép, laptop, stb. vásárlása kapcsán vagy akár a háziorvosi ügyleti ellátás díját 
is lehetne fedezni ebből. 
 
Kóra János (szociális referens) 
Úgy gondolom, hogy inkább meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy a szociális 
intézményhez, annak tagintézményihez kellene visszajuttatni, hiszen ott képződik meg ez a 
megtakarítás. 
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Amennyiben Nemesvári Zoltánnak nem tudtok munkát adni, s a gyulai testület megszavazza 
foglalkoztatásukat, akkor ki kell küldeni hozzánk, biztosítunk mi számára. 
 
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármestere) 
Biztosítani tudunk mi is számára bőven munkát. 
 
Pluhár László (elnök) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai Társulási Tanács ülését bezárom.  

 
 
Gyula, 2009.december 16. 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------    ------------------------------------------ 
             Pluhár László                  Dr. Tarr Lajos                
                   elnök           jkv. hitelesítő 

 
 
 

----------------------------------------      
              Dr. Nagy Adrienn     
                     jkv. vezető      
       
 


