JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyulai Polgármesteri Hivatalban (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2010. március 05-én 11.30 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
polgármestere
Meghívottként megjelentek:
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Dr. Nagy Adrienn – Kistérségi Iroda, Szelezsánné
Poptyilikán Anikó – Kistérségi Iroda
Pluhár László (elnök)
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai társulási ülésen. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr.
Perjési Klára Gyula polgármesterét 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:
17/2010.(III.05.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Perjési
Klára Gyula polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Pluhár László elnök
Dr. Perjési Klára Gyula polgármestere
Határidő: 2010. március 05.
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere)
Javaslom, hogy a mai ülés napirendi pontja 1/ A Gyulai Törökzugi pályázat vonatkozásában
beérkezett BÓLEM Kft kérelme, 2./ a „Társadalmi integráció a Gyulai Kistérségben dinamikus
és komplex szolgáltatások kialakításával” kapcsolatos pályázat vonatkozásában kiírt
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak megválasztása. 3./ A pedagógiai
szakszolgálat kérdése, 4./ Bejelentések. 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 4
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2010.(III.05.). sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés
napirendi pontját.
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I.

Fő napirend:

1. A Gyulai Törökzugi pályázat vonatkozásában beérkezett BÓLEM Kft kérelme
2. „Társadalmi integráció a Gyulai Kistérségben dinamikus és komplex szolgáltatások
kialakításával” kapcsolatos pályázat vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárásban a
bíráló bizottság tagjainak megválasztása
3. A pedagógiai szakszolgálat kérdése
II. Bejelentések
Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2010. március 05.
I.

Fő napirend:

1.

A Gyulai Törökzugi pályázat vonatkozásában beérkezett BÓLEM Kft kérelme

Pluhár László (elnök)
A bölcsődei pályázat vonatkozásában, mint ismert lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési eljárásban a kivitelezői szerződés 1.2. pontjában és külön egy záradékban az
került rögzítésre, hogy a szerződés akkor lép hatályba, ha a támogatási szerződés aláírásra
kerül. A VÁTI értesítette a nyert pályázatról a Társulást, azonban még a támogatási szerződés
nem készült el. A kivitelező azonban értesített minket, hogyha hétfőn, március 08-án nem tudja
megkezdeni a munkálatokat, akkor a szeptember 01. határidőt vállalni nem tudja, tekintettel
arra, hogy olyan gondok jelentkeztek, pl. egy gázcső kiváltása, stb., melyek rossz tervezői
felmérés miatt a tervben előzetesen nem szerepeltek, de a terep előkészítés miatt szükségesek.
Természetesen ehhez plusz költséget nem kér. Elegendő lett volna a kivitelezői szerződésben
annak rögzítése, hogy akkor lép hatályba, ha nyertes pályázatról az értesítést megkapjuk, de mi
ragaszkodtunk ahhoz a biztonsághoz, hogy a hatályba léptetési feltételnek a támogatási
szerződés aláírását kértük. Eredetileg ez nem így volt előkészítve. Most pedig hatálytalanítani
kellene a záradékot, s módosítani a szerződés 1.2 pontját. Ebben kellene dönteni.
Kalcsó Istvánné –Kétegyháza polgármestere
Én óvatosságra intek ebben mindenkit, hiszen már Kétegyháza vonatkozásában tapasztaltam,
hogy milyen bonyodalmat okozhat az, ha nem megfelelő napon kezdődik meg a tereprendezés,
illetve nem mindegy, hogy az építési napló mikor kerül megnyitásra, illetve a támogatási
szerződéshez szükséges dokumentumok sem ismertek.
Pluhár László (elnök)
A támogatási szerződéshez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezünk, a szokásos
előírásoknak eleget tudunk tenni.
Dr. Perjési Klára -Gyula polgármestere
Mindenképp javaslom a közbeszerzés lebonyolítójának megkeresését, a véleményének
beszerzését, s ha lehetséges, úgy a jogszabályi előírások alapján a szerződés módosítását, annak
előkészítésére való megkérését.
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Kalcsó Istvánné –Kétegyháza polgármestere
Egyetértek ezzel én is, hogy kérjük meg írásban a véleményét, s a jövő héten ismét jöjjünk
össze, s akkor hozzunk csak döntést.
Pluhár László (elnök)
Az idő sürget minket, amennyiben lehetséges akkor még ma felvesszük a kapcsolatot a
közbeszerzés lebonyolítójával, s jövő héten hozunk ez ügyben határozatot, az általuk
elmondottak ismeretében, így most nem határozunk, bevárjuk a javaslatukat, véleményüket.
2. „Társadalmi integráció a Gyulai Kistérségben dinamikus és komplex szolgáltatások
kialakításával” kapcsolatos pályázat vonatkozásában kiírt közbeszerzési eljárásban
a bíráló bizottság tagjainak megválasztása
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető
A Szociális intézményünk koordinálása mellett került a pályázat beadásra, a pályázat keretében
megvalósítandó cél, az oktatás, mint szolgáltatás, értéke a közbeszerzési értékhatárt
meghaladta, így közbeszerzési eljárás lefolytatását tette szükségessé. A közbeszerzési
szabályzatunk alapján a bíráló bizottságot a Társulási Tanács választja meg, majd annak
döntése után a Társulási Tanács hozza meg a végleges döntést, a pályázat nyertesének
meghatározását. Az öt fős bíráló bizottságban szerepelni kell a közbeszerzés tárgyát is
figyelembe véve gazdasági vezetőnek, jogi szakembernek, pedagógusnak. Javaslom, hogy a
bizottság tagjaként kerüljön megválasztásra Békési Ilona, Czene Ildikó, Dr.Nagy Adrienn,
Nádházi István és Lebenszky Attila.
Pluhár László (elnök)
Van-e valakinek további észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, hogy Társulási
Tanács elfogadja-e, hogy a bíráló a bizottság tagjaként kerüljön megválasztásra Békési Ilona,
Czene Ildikó, Dr.Nagy Adrienn, Nádházi István és Lebenszky Attila, kérem, hogy
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
4igen szavazatta, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
19/2010.(III.05.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy
„Társadalmi integráció a Gyulai Kistérségben dinamikus és komplex
kialakításával” kapcsolatos pályázat vonatkozásában az oktatás terén kiírt
eljárásban a bíráló bizottság tagjaként az alábbi személyeket választja meg:
Czene Ildikó, Dr.Nagy Adrienn, Nádházi István és Lebenszky Attila.

dönt, hogy a
szolgáltatások
közbeszerzési
Békési Ilona,

Felelős: Pluhár László elnök
Határidő: 2010. március 05.
3. A pedagógiai szakszolgálat kérdése
Pluhár László (elnök)
Tegnapi napig még az volt ismeretes, hogy ezen feladatra mindenképp a korábbi pszichológusi
tájékoztatással szemben intézményt kell létrehozni, csak azon keresztül lehet ezen feladatot
ellátni. Mára már kikristályosodott a kép, hogy a munkaszervezetnél alkalmazott megfelelő
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végzettségű emberekkel, a korábbi Dragán Zsuzsa tájékoztatásának megfelelően, ezen feladat
ellátható.
Dr. Perjési Klára-Gyula polgármestere
Lehet át kellene gondolni annak a lehetőségét is, hogy a gyulai nevelési tanácsadóból kellene
egy kistérség által működtetett intézményt létrehozni, hasonlóan a szociális intézményünkhöz.
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető
A pedagógiai szakszolgált vonatkozásában nem annyira jelentős a külön normatíva, mint a
szociális intézmény által ellátott feladatok vonatkozásában.
Dr. Perjési Klára -Gyula polgármestere
Ez igaz, hiszen mindig hadakozunk az intézménnyel, 30-40 millióval kell segíteni még évente a
normatíván felül az intézményt.
Kalcsó Istvánné –Kétegyháza polgármestere
Mi mint kistelepülések szeretnénk hasonló ellátásban részesülni, mint Gyula városa.
Szeretnénk, ha a gyermekek megvizsgálásra kerülnének, s ez nem kerülne pénzbe a
településnek, hiszen tavalyi évben is jelentős pénzt kellett a vizsgálatokért fizetni.
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető
Nem tudom, hogy kinek fizettetek. Megragadnám a szót, s bemutatnám Szelezsánné
Poptyilikán Anikót, aki március 01. napjától főállású gyógypedagógusként dolgozik a
munkaszervezetnél, s megkérem, hogy ismertette a pedagógiai szakszolgálat vonatkozásában a
társulás lehetőségeit.
Szelezsánné Poptyilikán Anikó ismertette a Társulás jelenlévő tagjaival a pedagógiai
szakszolgálat jogszabályi feltételeit, vizsgálati lehetőségeket, a közeljövő fontos feladatait, a
véleményezés jogosultságait, s az önkormányzatok emelt normatíva megigénylésének feltételeit.
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető
Mint látható ez egy komplex átgondolást igényel. Megfontolandó, hogy a gyógytestnevelési
feladatot is közvetlenül a munkaszervezet által lássuk el, ennek anyagi és létszámi feltételeit
meg kell vizsgálni, s következő Társulási ülésen a konkrét tények ismeretében tudunk erről
dönteni.
Kalcsó Istvánné –Kétegyháza polgármestere
Nem tudom személyben gondolkodtattok-e, én javaslom, hogy Fekete Gabriellát is keressétek
meg. Személy szerint ismerem, s ajánlani tudom.
Pluhár László (elnök)
A következő Társulási Tanács ülésére, akkor ezen téma mélyebb átjárása után, elkészítjük az
előterjesztést.
II. Bejelentések
Kalcsó Istvánné –Kétegyháza polgármestere
Egy bejelentésem lenne, hogy úgy gondolom már ki kellene írni az irodavezetői pályázatot.
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Dr. Perjési Klára -Gyula polgármestere
Kicsit korainak tartom, hiszen Attila munkaviszonya 2010. október 31.napjáig áll fenn, ha még
két hónap átfedési együtt dolgozást veszünk alapul, akkor is ráérünk erre április hónapban
visszatérni, addig javaslom, hogy gondolkodjunk a szempontokban. Az iroda, olyan mint egy
Polgármesteri Hivatal, így mindenképp jogi végzettség, de legalábbis államigazgatási
végzettségben kellene gondolkodni, közigazgatásban szerzett gyakorlat mellett.
Dr.Tarr Lajos - Lőkösháza polgármestere
Előírható lehetne közgazdászi ismeretben jártasság is.
Pluhár László (elnök)
Arra kérem a Tanács tagokat, hogy az elvárásokban, szempontok vonatkozásában
gondolkodjunk, s április hónapban döntsünk a kiírásról. Van-e valakinek még észrevétele,
egyéb bejelentése? Amennyiben nincs, úgy a mai ülést bezárom
Gyula, 2010. március 05.

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

---------------------------------------- -------------------------Dr. Perjési Klára
Dr. Nagy Adrienn
jkv. hitelesítő
jkv. vezető
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