JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér. 3.sz) Ovális termében 2010. február 12-én 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, Dr. Perjési Klára – Gyula polgármestere, Kalcsó Istvánné – Kétegyháza
polgármester
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Kóra János – szociális referens, Szilágyiné Tóth
Erzsébet – GYKESZGYI intézmény igazgatója, Stifler Györgyné GYKESZGYI intézmény
gazdasági vezetője, Czene Ildikó – Kistérségi Iroda, gazdasági vezető, Szabó Andrea – Gyulai
Alapfokú Közoktatási Intézmény, Sós Judit – Gyula PMH, Kovácsné Oláh Veronika Könyvvizsgáló
Pluhár László (elnök-Elek polgármester)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőnek
Kalcsó Istvánné tanácstagot javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó
Istvánné tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Pluhár László elnök
Kalcsó Istvánné tanácstag
Határidő: 2010. február. 12.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendeket és eredetiben kérem elfogadni a
„Pályázat benyújtása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében
történő fejlesztő-felkészítő
és munka rehabilitációs foglalkoztatás támogatása
céljából”napirendi ponttal kiegészítve. Ennek alapján ismertetném a mai napirendeket.
I.

Beszámoló:

1./ GYAKI Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámolója a
2009. évben végzett tevékenységéről.
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II.

Fő napirendek:
1./ Kistérségi Esélyegyenlőségi Program készítése
2./ A Társulás 2010 évi Költségvetésének elfogadása
3./ Kistérségi Mentori Szolgálat beindítása
4./ Közép- Európai Üzleti Szövetség – CEBA- ajánlata
5./ Pályázat benyújtása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézményében történő fejlesztő-felkészítő és munka rehabilitációs foglalkoztatás
támogatása céljából.

III.

Zárt ülés:

1./ Gyula Város Önkormányzata 20/2010.(I.28.) KT számú határozatának megtárgyalása
IV.

Bejelentések

Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Amennyiben nincs észrevétel, javaslat, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az általam ismertetett
napirendi pontokat, kézfelnyújtással szavazza meg. tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai
napirendi pontokat.
I.

Beszámoló:

1./ GYAKI Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámolója a
2009. évben végzett tevékenységéről.
II.

Fő napirendek:
1./ Kistérségi Esélyegyenlőségi Program készítése
2./ A Társulás 2010 évi Költségvetésének elfogadása
3./ Kistérségi Mentori Szolgálat beindítása
4./ Közép- Európai Üzleti Szövetség – CEBA- ajánlata

2

5./ Pályázat benyújtása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézményében történő fejlesztő-felkészítő és munka rehabilitációs foglalkoztatás
támogatása céljából.
III.

Zárt ülés:

1./ Gyula Város Önkormányzata 20/2010.(I.28.) KT számú határozatának megtárgyalása
IV.

Bejelentések

Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2010. február. 12.
I.

Beszámoló:

1./ GYAKI Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámolója a
2009. évben végzett tevékenységéről.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Amennyiben van valakinek kiegészíteni valója az előterjesztéshez, kérem, tegye meg.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Ezt az anyagot amikor elolvastam, egy nagyon szép anyagot találtam magam előtt, de valahogy
hiányérzetem volt, amit jeleztem is az Irodavezetőnek. Nem igazán látom át, hogy a kistérségi
társulás hogyan kapcsolódik bele ebbe a tevékenységbe. Most kaptam meg egy Megállapodást,
ami az intézmény és a kistérség között korábban létrejött, így egy-két dolog egyértelművé lett
számomra. Tehát ez a Megállapodás úgy jött létre, hogy ez a gyulai feladatellátásra vonatkozik,
ugyanis kerestem a Kétegyházi adatokat és nem találtam erre vonatkozóan semmit. Úgy
gondolom, hogy ez a nagyon komoly tevékenység, amit a Nevelési Tanácsadóban folytatnak
érdemes arra, hogy ezt kiterjesszük a teljes kistérségre, és akármilyen kevés normatíva érkezik,
ha ez az intézmény kistérségi feladatellátás keretén belül működik, akkor azt szeretném, ha
ellátnának olyan feladatokat is, ami a kisebb településeken is igényként felmerül.
Megkérdeztem az intézményeinket, és nem túl sok az a feladat, amit szeretnének a Nevelési
Tanácsadótól kérni, ha megvalósulna, de az elmúlt két, három esztendőben ilyen kapcsolat nem
volt. Az a kapcsolat, amit kiegészítő tevékenységként végeznek bizonyos munkatársak a
nevelési tanácsadás területén, csak a szintfelmérésre vonatkozik, mert a szintfelmérés mögött,
ami feladatot elvégeztek plussz költséget jelentett a településnek. Azt szeretném kérni, hogy a
jövőben ezt a helyzetet próbáljuk meg feloldani, és ha már kistérségi normatívát tudunk
leigényelni, és segíteni az intézmény munkáját, akkor végezzenek el néhány olyan vizsgálatot
térítésmentesen a kistérség másik három településén is. Tudom, hogy korábban finanszírozási
gondok miatt maradt el ez a feladatellátás, de próbáljuk meg megoldani, hogy ne legyen
különbség a nevelési tanácsadói feladatok ellátásában a gyulai gyerekek esetében és a másik
három településgyermekei esetében.
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Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Gyula Önkormányzata a költségvetéséből kiegészítő támogatást ad a Nevelési Tanácsadó
tevékenységéhez. Korábban teljes kistérséget érintően volt ellátva ez a feladat, de volt egy
integráció az oktatási intézményeknél, és a Nevelési tanácsadót is érintette
létszámcsökkentéssel együtt.
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)
2004-ben, amikor létrejött a kistérségi társulás, és ezt a feladatellátást is megcéloztuk, akkor ezt
Gyula látta el. D. Nagy Anikó vezette a Gyulai Nevelési Tanácsadót, mint önálló intézményt,
ők mentek ki a kistérség településeire, és ehhez adtuk a teljes ellátottak száma szerinti
normatívát. Egy pár év múlva Gyulán létrejött az integráció, és a tagintézmény vezető Szabó
Andrea lett, aki megkapta a város jegyzőjétől azt az utasítást, hogy ettől a pillanattól kezdve a
kistérséget nem láthatják el a továbbiakban. Nem tudtunk mást tenni, mint hogy minden évben
a beérkező normatívát kétfelé bontottuk. A Gyulán ellátásra kerülő gyermekek után járó
kiegészítő normatívát megkapta és megkapja a gyulai Nevelési Tanácsadó, és a többi három
település gyermekeire járó normatívát pedig megkapja az iroda. Az iroda pedig két
pszichológussal kötött szerződést, és ők látják el azt, amit ebből a pénzből el lehet látni. Gyula
ezt a feladatot kiegészíti egy jelentős összeggel, mi viszont nem tudjuk kiegészíteni. Ez a
normatíva arra elég, hogy mikor megállapítják a gyerekeknél a problémát, akkor ők elküldik a
szakvizsgálatra, amit Békéscsabán végeznek el, és ez a szakértői vélemény kerül pénzbe.
Ezután már a gyermekekkel való foglalkoztatást 6 alkalommal meg tudja csinálni a két
pszichológus.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Nem csak ez az intézmény működik így. A belső ellenőrzés is ugyanígy működik. Gyula
önállóan oldja meg, és a gyulára eső hányadot a kistérségi normatívából, megállapodás alapján
Gyula Polgármesteri Hivatalának átutaljuk, míg azt, ami marad, a három településre, megkapja
Barcsné akit foglalkoztatunk, és ebből látja el a feladatot.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
A szakmai munka miatt ragaszkodtam volna ahhoz, hogy egy helyen legyen, mert azt látom,
hogy sokkal jobb ellátásban részesülnek a gyulai gyermekek a kistérségen belül, mint a másik
három településen. Nálunk a szintfelmérésen kívül nem nagyon történik semmi, esetleg néhány
gyermek szakértői véleményének az elkészítése, aki Békéscsabára megy ezután a vizsgálatra,
de ezért még plusz fizetünk. Ezt gondolatébresztőnek szántam, mert ha már egyszer kistérségi,
mert adunk egy kistérségi támogatást, akkor jussanak hozzá azok a gyerekek is ehhez a
magasabb színvonalú ellátáshoz, akik nem Gyulán élnek.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Jó kapukat dönget polgármester asszony, ugyanis valamikor a kistérségeket, ezért hívták életre,
hogy mindazok a szakszolgálatok, amelyek egy városban működnek, az ne csak ott működjön,
hanem az adott kistérség valamennyi településén is meglegyen. Ezt a normatíva csökkenése
hozta magával, vagy utána nézek majd, hogy Főjegyző asszony miért döntött így.
Szabó Andrea (tagintézmény –vezető)
Amikor összevontak minket létszámcsökkentés történt nálunk, és amikor Lebenszky Attila
megkeresett minket jeleztem, hogy a létszámcsökkentés mellett mi csak a gyulai gyerekek
ellátását tudjuk már felvállalni. Nincs arra módunk, hogy kimenjünk, a gyulai gyerekek is néha
hónapokat várnak ránk sajnos, főleg ránk, pszichológusokra, mert a gyógypedagógiai ellátást
könnyebben meg tudjuk oldani. Nem vagyok büszke rá, de most januárban az októberben
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bejelentkezett gyerekeket tudjuk behívni. Normatívát pedig lehívni csak minimum 6
alkalommal ellátott gyerekekre lehet, és ez 6 különböző hetet jelent, mert egy héten egy
gyermeket csak egyszer lehet számolni, ha csak ötször volt a gyermek, már nem lehet rá
normatívát lehívni.
Czene Ildikó (gazdasági vezető)
Nálunk, az irodánál folyamatban van egy Pedagógiai Szakszolgálat beindítása a három
településre. Meg van hirdetve egy főállású poszt, csak nem találunk alkalmas személyt. Nem
jelentkezett nálunk még olyan ember, aki megfelelne a törvényi előírásoknak.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Erről tudok, mert erről döntöttünk, de az még nem realizálódott.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
A pénz nagy rendező elv. A gyulai ellátás azért jobb, mert a város még mellé tesz. Mi nem
teszünk mellé, abból gazdálkodunk, ami van. Ez okozza a színvonalbeli különbséget. Ha azt
mondja a három település, hogy mi is hozzunk létre egy ilyen szintű ellátást erre a területre,
akkor az ellátás arányában be kell tenni plusz pénzt a településeknek.
Kóra János (szociális referens)
Mélyen elgondolkodtató, amit az intézmény, igazgató asszonya mondott. Tehát, ha októberben
egy gyermek az intézményhez fordul, mert mentális problémája van, rögtön februárban már
tudunk is vele foglalkozni. És meddig romlik a gyermek állapota? Ez nagyon nagy baj.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Van-e további észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom az írásos határozatot
elfogadni, kiegészítve azzal, hogy az iroda vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogyan lehetne
egy gyulai kistérségre kiterjedő Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot létrehozni és erről kérünk
egy tájékoztatót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Alapfokú Közoktatási Intézmény Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Tagintézménye 2009. évi beszámolóját elfogadja. Egyben felkéri munkaszervezetét, hogy
vizsgálja meg egy gyulai kistérségre kiterjedő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létrehozását,
melyről tájékoztató jelleggel rövid időn belül számoljon be.
Felelős: Pluhár László elnök
Sióréti Gabriella igazgató
Lebenszky Attila irodavezető
Határidő: 2010. 02.12, 2010. 05.01.
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I.

Fő napirendek:
1./ Kistérségi Esélyegyenlőségi Program készítése

Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet, kérem a határozat javaslat
ismertetését.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem javasolta
elfogadásra a Kistérségi Esélyegyenlőségi Program készítését, tekintettel arra, hogy
valamennyi településnek meg van az ilyen jellegű koncepciója, illetve annak az
aktualizációjáról, saját maga pénz nélkül kíván gondoskodni.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
A magam részéről azt javasoltam volna, hogy ne fogadjuk el, mivel nagyon magasak a
költségek, amelyért ezt elkészítenék. Valóban ezt a céget én hoztam ide valamikor, hogy
megtegye az ajánlatát, de ez nem kötelez minket semmire. A jogszabály értelmében a kisebb
településeknek ebben az esztendőben nem is kötelező még esélyegyenlőségi szakértőt igénybe
venni.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Elek esetében is a költségek miatt hasonlóképp nyilatkozom, másrészt ezzel összefüggésben
már több pályázat lett benyújtva, ahol plussz pontot jelentett, ha kész vannak az ilyen
esélyegyenlőségi koncepciók. tehát muszáj volt ezeket már megcsináljuk korábban. Van-e
valakinek még kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Egybehangzóan a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság javaslatával, valamint az elhangzottakkal, javaslom a Társulási Tanácsnak,
hogy jelen pillanatban ne fogadjuk el ezt az előterjesztést ilyen formában.
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy nem
fogadja el a SCOT-FREE Szolgáltató Kft árajánlatát.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2010. 02.12.
2./ A Társulás 2010 évi Költségvetésének elfogadása
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Február. 15.- e a törvényben, a költségvetés benyújtásának a határideje. Említésre méltó a 11.
számú melléklet ismertetése, ami jól mutatja, hogy az intézménynél 258 fő van alkalmazásban
és az Iroda alkalmazásában van 5 fő, amihez jött a két Közmunka programban – Téli-tavaszi,
2010/2 számú Roma – foglalkoztatottak, 432 fő. Így elég jelentős az a létszám, ami jelen
pillanatban foglalkoztatva van. Kérem továbbá, hogy a 13 számú mellékletet, aminek a csere
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lapja ki lett osztva, eredetiben fogadjuk el, hisz a sarokszámok nem változtak, csak a belső
szerkezete. Kérem a könyvvizsgáló asszonyt, mint szakértőt, hogy véleményezze az
előterjesztést.
Kovácsné Oláh Veronika (Könyvvizsgáló)
A könyvvizsgálat elkészítette írásban is a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
2010. évi költségvetési határozat tervezetéről a véleményét. Az írásos véleményt szeretném
megerősíteni. A beterjesztett határozattervezet a jogszabályi feltételeknek megfelel, ami
elsősorban a könyvvizsgáló feladata. A tervezet a bevételek és a kiadások egyensúlyát
tartalmazza és az előterjesztésben szereplő szöveges anyagban is szerepel, hogy a társulás által
kötelező feladatokat magában foglalja, és arra vonatkozóan a fedezeti csökkentést is
igyekeznek pótolni. A leírtakban a beterjesztett határozat tervezetet a könyvvizsgálat
elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, az eredeteiben kért
melléklettel, elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a Társulás 2010. évi költségvetést.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben
feltüntetett határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, valamint az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény alapján az alábbi határozatot alkotja:
E határozat hatálya Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás
intézményére és Munkaszervezetére tejed ki.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei:
- Társulás Munkaszervezete
- Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
1. §
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi költségvetés
eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően
1.107.398 e Ft-ban állapítja meg.
2.§
A határozat 1-6. sz melléklete 2010. évre vonatkozóan szemlélteti az Egységes Szociális
Intézménynek, a Társulás Munkaszervezetének, valamint a Társulási szinten összesített
költségvetést.
3. §
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A költségvetési év és az azt követő két év várható előirányzatait a 7-8. sz melléklet
tartalmazza.
4. §
A bevételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.
-

Intézményi saját működési bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Állami támogatások
Átvett pénzeszközök

159.260 e Ft
15.075 e Ft
586.336 e Ft
346.727 e Ft

Ennek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra
-

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Működési célra átadott pénzeszköz

602.134 e Ft
156.204 e Ft
321.163 e Ft
15.075 e Ft
12.822 e Ft

Ennek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
A társulás által fenntartott intézmény és munkaszervezet létszámát 2010. évre 254 főben
határozza, mely 2010.01.15-2010.06.15 között kiegészül a közfoglalkoztatottak létszámával
mely 432 fő melyet az 11. sz. melléklet tartalmaz.
7. §
Az Egységes Szociális Intézmény és a Munkaszervezet bevételek és kiadások felhasználási
ütemtervét a 12-13. sz. mellékletek szerint határozza meg.
8. §
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a
munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében
fektesse be.
Záró rendelkezések
E határozat a kihirdetés napján lép hatályba de rendelkezéseit 2010. január 1.-től kell
alkalmazni.
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A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Munkaszervezetén keresztül gondoskodik
Az előirányzat módosításokat szükség szerint kell a Társulási Tanács elé beterjeszteni. A
jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési határozat módosításáról a Társulási
Tanács szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő
leadását megelőzően határoz.
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a tagintézményeknél
képződő bevételek, felhasználása a központi igazgatási költségeken túl az adott településeken
kerüljenek felhasználásra.
E határozat kihirdetésének napján az átmeneti gazdálkodásról szóló 114/2009.(XI. 27.) sz.
határozat hatályát veszti.
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2010. 02. 12.
3./ Kistérségi Mentori Szolgálat beindítása
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Itt korábban szót ejtettünk arról, hogy milyen lehetőségeink vannak a kistérségen belül. Ennek
a dolognak Gyula Város polgármester asszonya volt a szószólója.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangú 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak a Kistérségi Mentori Támogató Szolgáltatás létrehozását. Ezt minden
önkormányzatnak még saját maga is el kell fogadnia. A közfoglalkoztatás, lehetővé teszi több
száz rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy számára a programban való
részvételt. Van több diplomás is, és egy képzés után, úgynevezett mentori szolgálat formájában
megtanulnák a munkaerő piaci programokkal kapcsolatos ismereteket, és személyre szabottan
tudnának foglalkozni minden egyes munkanélkülivel. Ismernék a munkáltatók számára
rendelkezésre álló támogatási lehetőséget is. Korunk problémája a munkanélküliség és nem
mindegy, hogy a sok lehetőségből mennyit sikerül ennek a mentori szolgálatnak a segítségével
kiaknázni. A 12 személy lakosság arányosan lenne kiválasztva, 120 órás képzés után,
gyakorlat, különböző területeken, ami elsősorban Gyula lenne, a Munkaügyi Kirendeltség. Ha
ez a mentori szolgálat beválna, és példaértékű lenne országos szinten is, akkor ezt más
tevékenységi köröknél is lehetne használni.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Támogathatónak találom ezt a dolgot. Nálunk már ma is úgy zajlik, hogy a RÁT-osok közül
olyan felsőfokú végzettségű személyeket hoztunk ki, aki ezt a munkát koordinálja helyben. Az,
hogy lesz még lehetőség további főre, és képzés is lesz nekik, ezt jónak tartom.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Minden település próbálja valamilyen szinten a problémáját megoldani, de egységes
szerkezetbe ezt még nem emeltük be, és erre van most jó lehetőség.
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester)
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Maximálisan támogatom a Mentori Szolgáltatás létrehozását. Úgy tűnik, hogy ez egy
korszakalkotó elképzelés, ami nyugati országokban már biztosan van, mint pl: Nagy.Britannia.
Ha megfelelően ki vannak dolgozva a háttér feltételek, ami a Kóra János feladata, hogy
megtalálja hozzá az eszközöket, akkor működőképes lehet, és ha lehet erről kaphatnánk egy kis
tájékoztatást?
Kóra János (szociális referens)
A probléma az, hogy maguk a munkaadók sincsenek a töredékével tisztában azoknak a
lehetőségeknek, amellyel tudnák a saját foglalkoztatást segíteni a vállalkozásuk hatékonysága
érdekében. A konkrét feladatokat maga a képzés tartalma, tematikája fogja meghatározni,
amelyet ezután fogunk kidolgozni, ha a Társulási Tanács elfogadja ezt a határozatott, és azok
fogják részleteiben tartalmazni a lehetőségeket, amelyeket a következő Társulási Tanács, ülésre
már szeretnénk is behozni. Elfogadás után ezen tematikát a Társulás jóváhagyásával fogjuk
alkalmazni.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Van egy módosító javaslatom. A tematika mellett készítsen egy komplett ütemtervet az
előterjesztő, együttműködve a Munkaügyi Központ vezetőjével, bevonva a két kétegyházi már
tapasztalattal bíró kollegákat, be kell vonni a szociális osztály vezetőjét is, és álljon
rendelkezésünkre egy időrendi sorrend. Erre szükség van ahhoz, hogy minél hamarabb
működjön a dolog. tehát egy ütemterv készítése, ami figyelembe veszi a jelenlegi igányeket
Dr. Tarr Lajos (Lőkösháza polgármester)
Nálunk hét köztisztviselőből kettőnek van diplomája, de a többieknek az emberi tulajdonságai
maximálisan predesztinálják arra a feladatra, amit végeznek.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Teljesen egyetértek. Ha a személy alkalmas a beszélgetés során, akkor azt meg kell próbálni.
Kóra János (szociális referens)
A határozati javaslat ezért is hagyja azt a lehetőséget meg, hogy a települések saját maguk, az
általuk megjelölt helyen, időben választják ki a mentor jelölteket, és minden szabadsága meg
van, hogy azzal dolgozzon, akivel tud, és így válik hatékonnyá majd ez a munkavégzés.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás szavazzunk. Aki elfogadja, hogy jöjjön létre a Kistérségi
Mentori Támogató Szolgáltatás az álláskeresők elhelyezkedésének segítése érdekében és a
munkaadók tájékoztatása ezen tevékenységről. Az ehhez szükséges létszámot a települések
önkormányzatai közfoglalkoztatás keretein belül maguk biztosítják. Továbbá felkéri a
koordinátort, hogy a következő Társulási Tanács, ülésre készítsen ütemtervet a jelenlegi
igények figyelembe vételével, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
létrehozza a Kistérségi Mentori Támogató Szolgáltatást az álláskeresők elhelyezkedésének
segítése érdekében és a munkaadók tájékoztatása ezen tevékenységről. Az ehhez szükséges
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létszámot a települések önkormányzatai közfoglalkoztatás keretein belül maguk biztosítják.
Továbbá felkéri a koordinátort, hogy a következő Társulási Tanács, ülésre készítsen ütemtervet
a jelenlegi igények figyelembe vételével.
Felelős: Pluhár László elnök
Kóra János koordinátor
Határidő: azonnal

4./ Közép- Európai Üzleti Szövetség – CEBA- ajánlata
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
A CEBA szeretne egy enciklopédiát felfrissíteni, ami már korábban megjelent, és ezzel
kapcsolatban megkeresték a településeket is. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
állásfoglalását ez ügyben.
Dr. Perjési Klára (Gyula polgármester)
Ez a Szövetség ötévente készít minden megyéről egy nagy könyvet, amiben minden település
kellő részletességgel szerepel. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 tartózkodással nem
javasolta elfogadásra a Közép- Európai Szövetség kiadásában 2010-ben megjelenő
enciklopédia kiadványához támogatás biztosítását. A szavazás oka, hogy minden település már
foglalkozott ezzel, és külön-külön már szerepelnek benne. Ez egy nagyon fontos dokumentum,
a későbbiekben és sajnálom, hogy tartózkodtunk.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Nehéz más területről összeszedni ezt az anyagot, tehát célszerű megvásárolni.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Megerősítem az elgondolást, nem kell külön kistérségi anyagot készíteni, ha mi már a
települések erről rendelkeztünk. Javaslom, hogy külön ezzel a kérdéssel ne foglalkozzunk.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy ne készüljön
kistérségi kiadvány a Közép-Európai Üzleti Szövetség által 2010-ben kiadott „Falvak-VárosokRégiók Magyarországon” című enciklopédia Békés Megyei Kiadványában, kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy ne
készüljön kistérségi kiadvány a Közép-Európai Üzleti Szövetség által 2010-ben kiadott
„Falvak-Városok-Régiók Magyarországon” című enciklopédia Békés Megyei Kiadványában.
Felelős: Pluhár László elnök
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Határidő: azonnal

5./ Pályázat benyújtása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézményében történő fejlesztő-felkészítő és munka rehabilitációs foglalkoztatás
támogatása céljából
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Az utóbbi hónapokban a fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatása
borzolta a legjobban a közvéleményt. Nyújtottunk be pályázatot, és a pályázati kiírások olyan
jól sikerültek, hogy a kistérségek kiestek ebből a pályázati lehetőségből. Ennek most
megnyitották a második körét, oly módon, hogy akik először elutasításra kerültek, azok is
benyújthatják. Az igazgató asszonnyal erről beszélve arra jutottunk, hogy minden képen
benyújtjuk, mert akármennyi támogatást kapunk erre a célcsoportra, az is jól lesz. A munkarehabilitációs foglalkoztatás nagy nyomást jelent mind a négy településen. Azzal hogy nem
nyert a pályázatunk, gyakorlatilag valamennyi álláshelyet elveszítettük. Ezzel a pályázattal
próbálunk valamennyit kompenzálni. Ismerve a célcsoportot javaslom elfogadásra a határozati
javaslatot. Ha nincs vélemény, észrevétel, kérem, szavazzunk. aki elfogadja, hogy fenntartóként
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében történő fejlesztőfelkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatása céljából pályázatot nyújt be a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2010.(II.12.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
fenntartóként a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében történő
fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatása céljából pályázatot nyújt
be a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz.
Felelős: Pluhár László elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
Határidő: azonnal
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és
ezennel a mai Társulási Tanács ülését bezárom, folytatjuk a zárt üléssel.
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Gyula, 2010. február. 12.

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

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

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