
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
Polgármesteri Hivatalban (5700.Gyula, Petőfi tér. 3.sz) 2010. március. 09-én 14.00 órakor 
kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli 
ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Pluhár László – Elek polgármestere, a Társulás elnöke, Kiss István - Lőkösháza 
alpolgármestere, Dr. Perjési Klára – Gyula polgármestere, 
    
Meghívottként megjelentek: 
Lebenszky Attila – Kistérségi irodavezető, Békési Ilona – GYKESZGYI,  
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármester) 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli társulási ülésen. Megállapítom, hogy 3 fő 
szavazatra jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes.  A jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Dr. Perjési Klára 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: 
 
20/2010.(III.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Perjési 
Klára tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Pluhár László elnök 
            Dr. Perjési Klára tanácstag 
Határidő: 2010. március. 09. 
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Javaslom megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendeket, melyeket ismertetnék:  
 

 
I. Fő napirendek: 
 
1./  Törökzugi bölcsőde Kivitelezési Szerződésének módosítása  
       
2./  Döntés a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0052.sz.pályázat közbeszerzési eljárásáról   
       
II. Bejelentések 

 
 

Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Amennyiben nincs észrevétel, javaslat, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az általam ismertetett 
napirendi pontokat, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2010.(III.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a mai 
napirendi pontokat. 
 

I. Fő napirendek: 
 
1./  Törökzugi bölcsőde Kivitelezési Szerződésének módosítása  
       
2./  Döntés a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0052.sz.pályázat közbeszerzési eljárásáról   
       
II. Bejelentések 

 
 

Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: 2010. március. 09. 
 
 

I. Fő napirendek: 
 
1./  Törökzugi bölcsőde Kivitelezési Szerződésének módosítása  

 
 
Lebenszky Attila (Kistérségi Irodavezető)    
Törökzugi bölcsődénél, mely egy nyertes pályázat, - aminek lassan el kellene kezdeni a 
kivitelezését - az NFÜ-től megkaptuk a Támogatási Nyilatkozatot. Azonban Támogatási 
Szerződés még nem lett megkötve, de ahhoz hogy megkezdhessük a munkát, azt kértük a 
Társulási Tanácstól, hogy járuljon ahhoz hozzá, hogy módosítva legyen a korábbi szerződés. 
Mi szerint már akkor érvényes a kivitelezővel megkötött Építési Vállalkozási Szerződés, 
amikor az NFÜ-től megkapjuk a támogató döntést. A múlt héten a polgármesterek abban 
maradtak, hogy nem hoznak döntést, kérdezzük meg a GRESS-ING Kft, aki a közbeszerzést 
lebonyolította, hogy –hogy lehet ezt szabályosan megtenni. A GRESS-ING Kft, küldött egy 
levelet, melyet csatoltunk az előterjesztéshez, mely szerint módosíthatjuk a szerződést, az 1.2. 
pontot közösen, a Kivitelező és a Társulás módosítja ezt a záradékot. Oly módon, de ezt is 
csatoltuk az előterjesztéshez, hogy nem akkor fog hatályba lépni ez a szerződés, amikor 
Támogatási Szerződés van, hanem amikor az NFÜ-től a döntést megkaptuk. Amikor ez a 
szerződés aláírásra kerül, akkor már kezdődhet a kivitelezés. Viszont mivel ez közbeszerzési 
eljárással lett kiválasztva, és a közbeszerzési eljárásnak is tartama a kiviteli szerződés, ezért ezt 
a közbeszerzési törvény szerint 5 napon belül a közbeszerzési értesítőben nyilvánossá kell 
hozni. Nekünk a mai döntésünk után, ezt a szerződésmódosítást fel kell küldeni a GRESS-ING 
Kft-hez, aki be fogja tenni a közbeszerzési értesítőbe. A pénzt biztosan megkapjuk, de a 
GRESS-ING Kft felhívta a figyelmünket, hogy ha esetleg nincs pénz, akkor beszéljünk a 
kivitelezővel, hogy legyen benne biztosíték, ami szóban meg is történt.       
 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja 
hogy a Gyula, Törökzugi Bölcsőde bővítési munkáira 2010. december hónapban megkötött 
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Vállalkozási Szerződés 1.2 pontját és az ehhez kapcsolódó Záradékot az előterjesztés 
mellékletét képező Szerződésmódosítás alapján módosítja. Felhatalmazza egyúttal a Társulás 
Elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 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: 
 
22/2010.(III.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula, 
Törökzugi Bölcsőde bővítési munkáira 2010. december hónapban megkötött Vállalkozási 
Szerződés 1.2 pontját és az ehhez kapcsolódó Záradékot az előterjesztés mellékletét képező 
Szerződésmódosítás alapján módosítja. 
Felhatalmazza egyúttal a Társulás Elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

2./ Döntés a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0052.sz.pályázat közbeszerzési eljárásáról   
 
 
Békési Ilona (GYKESZGYI) 
A döntéshozó testületet képviselve, egy közbeszerzési eljárás a KÖVITE Kft közbenjárásával 
lett lefolytatva. A „Társadalmi integráció a gyulai kistérségben dinamikus és komplex 
szolgáltatások kialakításával” című projekt keretében, oktatási, képzési és szaktanácsadási 
szolgáltatások ellátások tárgyában lett kiírva a pályázat. Ez a program olyan oktatási program, 
melynek kétféle oktatási program része van. Az első részben nem akkreditált oktatási 
programról van szó, a második program keretében pedig egy akkreditált oktatási képzésről van 
szó. A résztvevők tekintetében akkor lehet támogatást a képzés során nyújtani a résztvevőknek, 
ha akkreditált képző intézmény nyújtja ezt a szolgáltatást, ezért került kiírásra ez a pályázat. 
2010. február. 05.-én lett ez megjelentetve. Az ajánlati dokumentációt egy ajánlattevő váltotta 
ki, a Békéscsabai Regionális Képző Központ (BRKK). Az ajánlattételi felhívás szerint a 
KÖVITE Kft értékelése alapján határidőre beérkezett az ajánlat. Az ajánlati csomag sértetlen 
volt, a bontás február. 26.-án 10. 00 órakor történt meg a Kistérségi Iroda, tárgyaló termében. 
Az áttekintést követően két pótlásra került sor. a pótlás határideje március. 03.-a volt, ezzel 
szemben a BRKK március. 02.-án megejtette. Az egyik pótlás arról szólt, hogy az ajánlattevő 
nyilatkozatban vállalja-e azt, hogy a képzési program első részében, amelyet az intézmény 
dolgozott ki, biztosítja az intézmény dolgozóinak a bevonását 35% arányban, az oktatók 
körében. A másik pótlás cégkivonat megkérése volt, amelyre reflektált a BRKK, mely szerint 
cégkivonattal nem rendelkeznek. Költségvetési szervként Alapító Okirattal és nyilvántartási 
bejegyzéssel rendelkeznek, amit megküldtek pontosan. Március. 04.-én 10. 00 órakor 
megtörtént a hirdetés, ekkor a KÖVITE Kft egy összegzést is átnyújtott a lefolytatott eljárással 
és a megkapott ajánlattal kapcsolatban. A Bizottság meglátása szerint ez az ajánlat a KÖVITE 
Kft által leírt döntési javaslatot elősegítő javaslatával a tényeknek megfelelően megfelelt.  
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Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Eljutottunk odáig, hogy a közbeszerzési szabályzatunk szerint az előző Társulási Tanács ülésen 
megválasztott Bíráló Bizottság döntött, javaslatot tett, és ezt a döntését most előterjesztette. 
100%-os támogatás van, önerő nincs, ahogy költjük a pénzt, és számolunk el, úgy kapjuk meg.  
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki a Bíráló 
Bizottság javaslatát elfogadva a Békéscsabai Regionális Képző Központ pályázót nyilvánítja a 
TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0052 számú „Társadalmi integráció a gyulai kistérségben dinamikus 
és komplex szolgáltatások kialakításával” című projekt, oktatás, képzési és szaktanácsadási 
szolgáltatások pályázat győztesének. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, vállalkozói szerződés megkötésére, 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: 
 
23/2010.(III.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Bíráló 
Bizottság javaslatát elfogadva a Békéscsabai Regionális Képző Központ pályázót nyilvánítja a 
TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0052 számú „Társadalmi integráció a gyulai kistérségben dinamikus 
és komplex szolgáltatások kialakításával” című projekt, oktatás, képzési és szaktanácsadási 
szolgáltatások pályázat győztesének. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, vállalkozói szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Pluhár László elnök 

Határidő: 2010. március. 24.   

                                 
Pluhár László (elnök-Elek polgármestere) 
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és 
ezennel a mai rendkívüli Társulási Tanács ülését bezárom. 
 
 
 

 
Gyula, 2010. március. 09. 
 
 
 
---------------------------------------                          ----------------------------------------   
           Pluhár László                Dr. Perjési Klára 
        elnök                    jkv. hitelesítő 
    
 
    
             
  

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


