
JEGYZŐKÖNYV

Készült:     

Kistérségi  Iroda  (5700.Gyula,  Damjanich  u.  6.  szám)  2010.  december.  02-án  08.00  órakor 
kezdődő a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  rendkívüli  
ülésén.

Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:

Dr.  Görgényi  Ernő  –  a  Társulás  elnöke,  Gyula  Város  polgármestere,  Kalcsó  Istvánné  –  a 
Társulás  alelnöke,  Kétegyháza  polgármester,  Szűcsné  Gergely  Györgyi  –  Lőkösháza 
polgármester, Pluhár László – Elek polgármester, Bartolák Pálné – Kétegyháza alpolgármester
   
Meghívottként megjelentek:

Strifler  Györgyné  –  GYKESZGYI  Int.  gazdasági  vezető,  Szilágyiné  Tóth  Erzsébet  – 
GYKESZGYI igazgató,  Hajdúné Hergyán  Anna – Kistérségi  Iroda,  Szakmándi  Lászlóné  – 
Kétegyháza PMH, Fazekas Ilona – m.b. Kistérségi Irodavezető, Szelezsánné Poptyilikán Anikó 
– Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményvezető

Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester)
Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fő 
szavazatra  jogosult  tag  jelenlétével,  a  Társulási  Tanács  határozatképes.   A  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét 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,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

137/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadta  Szűcsné 
Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
            Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester
Határidő: 2010. december. 02.

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A meghívóban feltüntetett  napirendek közé kérem felvenni  a  Gyula és Környéke  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  2010.  évi  költségvetésének  V.  számú  módosítását.  Aki  ezzel  egyetért, 
kérem, szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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138/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadta,  hogy  a 
meghívóban feltüntetett  napirendek közé felveszi a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás 2010. évi költségvetésének V. számú módosítását.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. december. 02.

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat:

I. Fő napirendek  :

1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Irodavezetői pályázatának    
       megtárgyalása 

      
2./  A Társulás 2011. évi új tagdíjának megállapítása

3./ Kistérségi Társulás 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési 
     koncepciójának elfogadása

5./ Szolgáltatási óradíj meghatározása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye Csemeteház Bölcsőde nyújtott nyitva tartását és a 
játszócsoportot igénybevevők számára

6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
programjainak és Házirendjeinek módosítása 

7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének 
V. számú módosítása  

II. Zárt ülés:   

1./ Egyedi méltányossági kérelem

III.Bejelentések:  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Van-e  valakinek  kiegészíteni  valója  a  napirendekhez?  Amennyiben  nincs,  szavazzunk.  Aki 
elfogadja a mai napirendi pontokat, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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139/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
mai Társulási Tanács ülés napirendi pontjait: 

I. Fő napirendek  :

1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Irodavezetői pályázatának    
       megtárgyalása 

      
2./  A Társulás 2011. évi új tagdíjának megállapítása

3./  Kistérségi Társulás 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési 
     koncepciójának elfogadása

5./ Szolgáltatási óradíj meghatározása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye Csemeteház Bölcsőde nyújtott nyitva tartását és a 
játszócsoportot igénybevevők számára

6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
programjainak és Házirendjeinek módosítása

7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének 
V. számú módosítása    

II. Zárt ülés:   

1./ Egyedi méltányossági kérelem

III. Bejelentések:  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. november. 22.

I. Fő napirendek  :

1./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Irodavezetői pályázatának    
       megtárgyalása 

Kalcsó Istvánné a Társulás alelnöke,  Kétegyháza polgármestere elhagyja a termet,  helyette  
szavazati joggal rendelkező Bartolák Pálné Kétegyháza alpolgármestere marad. 
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Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A Társulási Tanács munkaszervezet vezetői álláshely betöltésére címmel pályázatot írt ki. A 
kiírt pályázat beadási határideje 2010. november. 20.-án lejárt. A pályázat beadási határidejéig 
2 darab pályázat érkezett be. 

A Társulási Tanács meghallgatta a pályázókat egyenként beszólítva, akik nyilatkoztak arról,  
hogy mikortól tudnák betölteni az álláshelyet, továbbá nyilatkoztak a fizetési igényről is.  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Határoznunk kell arról, hogy mennyi időre, hány napos próbaidővel, és mikortól bízzuk meg az 
Iroda vezetésével a nyertes pályázót. A fizetésnél figyelembe lehet venni az előző Irodavezető 
munkabérét.  Megvizsgálva  az  SZMSZ-ben,  továbbá  a  2004.  évi  CVII.  törvény  7.§-ban 
leírtakat, mely szerint zárt ülést akkor kell elrendelni, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem 
egyezik bele,  nincs szükség titkos szavazásra,  mivel  mind a két pályázó hozzájárult  a nyílt 
ülésen történő megtárgyaláshoz. A pályázatokat átnézve, valamint a pályázókat meghallgatva, 
azt gondolom, hogy szakmailag mind a két pályázó megfelelő. Javaslom elfogadni Klemmné 
Kalcsó Lillát.

Szűcsné Gergely Györgyi (Lőkösháza polgármester)
Egyik  pályázót  sem  ismerem  személyesen,  abból  a  pályázatból,  amit  benyújtottak  abból 
kiderül,  hogy mind a  kettő  jó személyiségű ember.  Tiszteletben  tartom elnök úr  javaslatát, 
mivel napi kapcsolatban elnök úr lesz az irodavetetővel, így elfogadom a javaslatát. 

Pluhár László (Elek polgármester)      
Határozatlan időt és 3 hónapos próbaidő kikötését javaslom, mivel itt a Munkatörvénykönyve 
az irányadó. Mind a két pályázót nagyon jól ismerem, de elnök úr javaslatát én is elfogadom, 
mivel  itt  egy  bizalmi  viszonynak  kell  kialakulnia,  amit  elnök  úr  fog  gyakorolni  az 
irodavezetővel, ők fognak együtt dolgozni.  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha nincs észrevétel,  hozzászólás,  kérem, szavazzunk.  Aki egyetért  azzal,  hogy határozatlan 
időre,  3  hónapos  próbaidő  kikötésével  2010.  december.  15.  napjától  megbízza  Klemmné 
Kalcsó Lillát a Kistérségi Iroda vezetésével. Fizetését közös megegyezéssel 300. 000.- Ft bruttó 
összegben  határozza  meg.  Felkéri  az  elnököt  a  szerződés  megkötésére,  kérem,  szavazzon. 
Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

140/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy 
határozatlan  időre,  3  hónapos próbaidő kikötésével  2010.  december.  15.  napjától  megbízza 
Klemmné Kalcsó Lillát a Kistérségi Iroda vezetésével. Fizetését közös megegyezéssel
300. 000.- Ft bruttó összegben határozza meg. Felkéri az elnököt a szerződés megkötésére.    

Felelős  :   Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. december. 15.
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Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Az SZMSZ szerint  szükséges hoznunk a másik pályázóval kapcsolatban is határozatot.  Aki 
egyetért azzal, hogy Balog Gábor kinevezésre kerüljön, kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? 
Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot.
Elnök úr ismertette  a pályázókkal  a Társulási Tanács határozatát,  valamint  megköszönte a 
pályázóknak, hogy benyújtották pályázataikat.

Kalcsó Istvánné visszatér, a szavazati joggal rendelkező tagok száma továbbra is 4 fő. 

2./ A Társulás 2011. évi új tagdíjának megállapítása

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozati javaslatát ismertetni. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy nem kíván 
2011. évre vonatkozóan változtatni  a tagdíj mértékén,  tehát marad a 90.- Ft/fő/év összeg,  a 
lakosságszám  a  2011.  évi  normatívában  megadott  létszámok  figyelembe  vételével  legyen 
meghatározva.

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha  nincs  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy,  a 
tagönkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét 2011. évben változatlan formában 90.- Ft/fő/
év összegben állapítja  meg,  a  lakosságszám a 2011.  évi  normatívában megadott  létszámok 
figyelembe vételével legyen meghatározva, kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

141/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy a 
tagönkormányzatok által fizetendő tagdíj mértékét 2011. évben változatlan formában 90.- Ft/fő/
év összegben állapítja  meg,  a  lakosságszám a 2011.  évi  normatívában megadott  létszámok 
figyelembe vételével legyen meghatározva.

Felelős  :   Dr. Görgényi Ernő elnök
valamennyi Társulási tanácstag 

Határidő: 2010. december. 02.

3./ Kistérségi Társulás 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
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Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ismerve a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozatát, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Társult települések, valamit a 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, és a Kistérségi Iroda által 
leadott,  és  az  előterjesztés  mellékletét  képező  belső  ellenőrzési  igényeknek  megfelelően, 
fogadja el a 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervet. Felkéri a munkaszervezetét, hogy a leadott 
és elhangzott igényeket figyelembe véve, járjon el a feladatellátás tekintetében, kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

141-1/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társult 
települések, valamit a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, és a 
Kistérségi  Iroda  által  leadott,  és  az  előterjesztés  mellékletét  képező  belső  ellenőrzési 
igényeknek  megfelelően  fogadja  el  a  2011.  évi  belső  ellenőrzési  ütemtervet.  Felkéri  a 
munkaszervezetét, hogy a 2011. évre leadott és elhangzott igényeket figyelembe véve, járjon el 
a feladatellátás tekintetében.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő – elnök
          Kistérségi Irodavezető

Határidő: értelem szerint 

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési 
     koncepciójának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatát ismerve, amennyiben nincs kérdés, észrevétel, 
kérem, szavazzunk.  Aki  elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jelen 
előterjesztés  mellékletét  képező  2011.  évi  Költségvetési  Koncepcióját,  kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

142/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás jelen előterjesztés mellékletét képező 2011. 
évi Költségvetési Koncepcióját.  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. december. 10.
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Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Mivel  Kétegyháza  hivatalosan  is  meghozta  a  döntését  arról,  hogy  2011.  január.  01.-től 
szeretnék behozni a szociális feladatokat a kistérségbe, szükséges a megfelelő határozatokat 
meghoznunk. 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Újra módosulni fog az intézmény Alapító okirata, SZMSZ-e, Szakmai program, tehát minden, 
ami  ezzel  kapcsolatos.  A  következő  Társulási  ülésre  ezeket  előkészítjük.  Mivel  integrált 
intézmény  vagyunk  a  Közigazgatási  Hivatal  adja  ki  a  működési  engedélyt.  Az 
engedélykérelmet elküldöm, a többi hiánypótlásként megy el.  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha nincs több kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, Kétegyháza Nagyközség 
Képviselő-testülete által hozott 199/2010.(XI.30.) számú határozatot, mi szerint 2011. január. 
01. napjától a Gondozási Központ feladatkörébe tartozó szociális és gyermekjóléti feladatokat a 
határozati  javaslat  mellékleteként,  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
fenntartásában  működő  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye 
keretein  belül  kívánja  ellátni.  Felhatalmazza  az  elnököt  a  szükséges  jognyilatkozatok 
megtételére, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

143/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt, hogy 
elfogadja,  Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete  által  hozott  199/2010.(XI.30.)  számú 
határozatot, mi szerint 2011. január. 01. napjától a Gondozási Központ feladatkörébe tartozó 
szociális és gyermekjóléti feladatokat a határozati javaslat mellékleteként, a Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye keretein belül kívánja ellátni. Felhatalmazza az elnököt a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: 2011. január. 01.

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Aki elfogadja, hogy felhatalmazza a munkaszervezetét, valamint a Gyulai Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményét mivel Kétegyháza Nagyközség 2011. január. 01.-el a 
szociális és gyermekjóléti feladatokat a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 
Intézménye  keretein  belül  kívánja  ellátni,  hogy  ennek  vonatkozásában  a  szükséges 
átvezetéseket, valamint az Alapító okirat, az SZMSZ, a Szakmai Program, módosításokat, és a 
működési  engedély  módosítási  kérelmezésének  az  előkészítését  elkészítse,  kézfelnyújtással 
jelezze. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

7



144/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt, hogy 
felhatalmazza  a  munkaszervezetét,  valamint  a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és 
Gyermekjóléti Intézményét mivel Kétegyháza Nagyközség 2011. január. 01.-el a szociális és 
gyermekjóléti feladatokat a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
keretein belül kívánja ellátni, hogy ennek vonatkozásában a szükséges átvezetéseket, valamint 
az Alapító okirat,  az SZMSZ, a Szakmai Program, módosításokat,  és a működési  engedély 
módosítási kérelmezésének az előkészítését elkészítse.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: 2010. december. 31.

5./ Szolgáltatási óradíj meghatározása a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye Csemeteház Bölcsőde nyújtott nyitva tartását és a 
játszócsoportot igénybevevők számára

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a  Csemeteház  bölcsőde  alternatív 
szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó javaslatot. Ez egy jó ötlet, a Rőfös udvarban is 
vagy egy ilyen játszóház, igény van rá. Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. 
Aki  elfogadja,  a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  1.  sz. 
Csemeteház  Bölcsődéje  alternatív  szolgáltatásainak  igénybe vételére  vonatkozó javaslatát,  a 
jelen előterjesztés mellékletével, kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

145/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  1.  sz.  Csemeteház  Bölcsődéje 
alternatív  szolgáltatásainak  igénybe  vételére  vonatkozó  javaslatát,  a  jelen  előterjesztés 
mellékletével, elfogadja. 

Felelős  :    Dr. Görgényi Ernő elnök
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató  

Határidő: 2010. december. 02. 

6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
programjainak és Házirendjeinek módosítása

    
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Intézményvezető asszony, mint előterjesztő kíván-e kiegészítéssel élni?
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Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ez  a  szakmai  anyag  szinte  minden  évben  megjelenik,  akkor  is  ha  történik  változás  az 
intézmény  felépítésében,  akkor  is  ha  nem,  hisz  felülvizsgáljuk  a  szakmai  programokat, 
igazodunk  a  jogszabályhoz.  A  következő  Társulási  ülésen  újra  be  fog  jönni  Kétegyháza 
vonatkozásában. A házi segítségnyújtást jogszabály, változás módosította, hiszen a gondozási 
szükséglet  vizsgálatát  eddig  egy  szakértői  csoport  kezdte  el,  ezt  követően  már  az 
intézményvezető  döntése  alapján  határozzuk  meg  a  gondozási  szükségletet.  Ugyanez 
vonatkozik  az  idősek  otthonára  is.  Ez  normatívában  és  egyébben  nem mutatkozik  meg  az 
intézmény tekintetében. Az ezt megelőző években is ugyanúgy intézményvezetői, intézményi 
döntés volt, hogy hogyan kerültek be, csak akkor nem volt gondozási szükséglet meghatározás 
órában. 

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk.  Aki  elfogadja  az  előterjesztésben  megfogalmazott  határozati  javaslatot,  kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

146/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Szakmai  programjainak  és 
Házirendjének módosítását, az előterjesztés mellékletével, az alábbiak szerint elfogadja:

1. Alapszolgáltatások szakmai programjainak módosítása
A) Házi segítségnyújtás, Gyula
B) Házi segítségnyújtás, Elek
C) Házi segítségnyújtás, Lőkösháza
D) Házi segítségnyújtás, Kétegyháza
E) Fogyatékkal élők nappali ellátása, Lőkösháza

      2. Szakosított szociális ellátások szakmai programjának módosítása
                A) Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza 

      B) Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza
                C) Nyugdíjasok háza

      D) Idősek Otthona, Elek

      3. Gyermekjóléti alapellátások szakmai programjának módosítása
                 A) Gyermekjóléti szolgálat

       B) Bölcsőde
I. 1. sz. „Csemeteház” Bölcsőde
II. 2. sz. „Tipegő-Topogók” Bölcsőde

       C) Házi gyermekfelügyelet

1.  Házirendek  módosítása
A) Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
B) Idősek Otthonai
C) Bölcsőde
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Felelős  :   Dr. Görgényi Ernő elnök
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal

  
7./  Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének 

V. számú módosítása  

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Megint  van  egy  kis  kavarodás  a  bölcsőde  pótmunkáival  kapcsolatban.  Találtunk  egy  jó 
megoldást,  hogy ne legyen  közbeszerzési  szabálysértés.  Az OTP a hitel,  folyósításhoz  kéri 
igazolni a kiadásokat. Nem nevesítettük, de egymás között beleértettük a pótmunka költségét 
is.  A pótmunkákat  nem a pályázat  keretében fogjuk kifizetni,  Gyula Város Önkormányzata 
fogja ezt kifizetni, amihez joga van, az OTP fele viszont ezt nem tudjuk leigazolni.

Pluhár László (Elek polgármester)      
A költségvetéshez képest ezek fillérek. Négy település kezességvállalása esetén bárki ad hitelt 
megkötés nélkül. 

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Határozni kellene arról, ha az OTP ragaszkodik a számlák benyújtásához, akkor kérünk más 
banktól ajánlatot, és a következő Tanács, ülésen döntsünk arról, hogy melyik banktól veszünk 
fel hitelt. 

Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Ha itt lesz szabad fedezet, akkor Lőkösháza jelzett, hogy szeretne igényelni egy kis támogatást.
Gondoljuk már át, hogy ebből a keretből lehetne-e. 

Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke) 
Nehéz helyzetbe került Lőkösháza. A belső ellenőrzés kapcsán olyan tételek kerültek elő, ami a 
költségvetésünket  rossz helyzetbe  hozta.  A működési  hitelkeretünket  meg kellett  emelni  ez 
miatt, de jogosulatlan támogatást is vissza kell, fizessünk. Olyan módon tud-e nekünk segíteni a 
kistérség, mivel általában az eddigi években a szociális feladat ellátási intézmény kapcsán, volt 
lehetőség visszaosztásra, hogy ennek megelőlegezésével egy gyors segítséget kaphatnánk. 

Pluhár László (Elek polgármester)      
Volt már erre példa Kétegyháza és Lőkösháza esetében a korábbi években. A felvetendő hitel 
keretére biztosan nem, mert annak megvan a célja, az áfa különbözetet, és a pótmunkát kell 
azzal lefedezni. Az intézménynek kellene nyilatkozni, Lőkösháza település tekintetében az ott 
lévő  feladatellátásból  lesz-e  annyi  megtakarítás,  ami  ad  lehetőséget  arra,  hogy  előleget 
fizessünk. 

Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)   
Át  kell,  nézzük,  egy  feladat  volt,  amit  polgármester  asszonynak  is  jeleztünk,  a  szociális 
foglalkoztatás miatt 15 főre terveztünk be, és most 10 fő van. 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Az intézmény számol, számolt és Lőkösháza valóban olyan feladatellátás növekedést mutatott, 
amellyel kiemelkedik az összes többi közül. De a miatt aggódom, amit a kolleganő elmondott, 
hogy mire van fedezet és mire nincs. Ha az intézmény működése is esetleg nem biztosított, 
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látunk-e arra biztosítékot, hogy az iroda kiadásai és az intézmény kiadásai is december végéig 
fedezve vannak. Addig azt gondolom, hogy nem lehet e fölött dönteni, amíg ezt nem látjuk, 
hisz akkor becsapnánk a Társulást.  Azért  szeretném én is  látni,  mert  kifizetetlen számláink 
vannak,  ugyanakkor  az  előirányzatunk  azt  mutatja,  hogy  a  pénzt  nem  költöttük  el,  tehát 
időarányosan az előirányzat mutat fel pénzünket. 

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Egy hét  múlva  reméljük,  már  többet  látunk.  Ha nincs  több észrevétel,  hozzászólás,  kérem, 
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy amennyiben a Békéscsabai OTP csak a kifizetetlen számlák 
benyújtását követően adja meg a korábban Társulás által elfogadott 12. 000. 000.- Ft-os hitelt, 
akkor más banktól kérünk ajánlatot és ezt követően döntünk a hitel felvételéről a következő 
Társulási Tanács, ülésen. Felkéri munkaszervezetét, hogy az Békéscsabai OTP felé az ügyben 
eljárjon, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

147/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt, hogy 
amennyiben a Békéscsabai OTP csak a kifizetetlen számlák benyújtását követően adja meg a 
korábban  Társulás  által  elfogadott  12.  000.  000.-  Ft-os  hitelt,  akkor  más  banktól  kérünk 
ajánlatot  és ezt  követően döntünk a hitel  felvételéről  a következő Társulási  Tanács,  ülésen. 
Felkéri munkaszervezetét, hogy az Békéscsabai OTP felé az ügyben eljárjon. 

Felelős  :   Dr. Görgényi Ernő elnök
            Kistérségi Irodavezető
Határidő: 2010. december. 02.

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
1 437 916 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel módosul a költségvetés. A Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság 3 egyhangú igennel elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak a költségvetés V. 
számú  módosítását.  Ha  nincs  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja a 
2010. évi V. számú költségvetési módosítást a jelen előterjesztés mellékleteként 1 437 916 e Ft 
bevételi és kiadási főösszeggel, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

148/2010.(XII.02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa a 2010. évi V. számú költségvetési 
módosítást a jelen előterjesztés mellékleteként  1 437 916 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
elfogadja.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

11



Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor áttérünk a Társulási Tanács zárt ülésére. 

Gyula, 2010. december. 02.

---------------------------------- ------------------------------        
Dr. Görgényi Ernő Szűcsné Gergely Györgyi

   elnök jkv. hitelesítő

------------------------------------
Fazekas Ilona

jkv.vezető
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