JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 22-én 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,
Meghívottként megjelentek:
Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int. gazdasági vezető, Hajdúné Hergyán Anna – Kistérségi
Iroda, Klemmné Kalcsó Lilla –Kistérségi Irodavezető,
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula Város polgármester)
Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fő
szavazatra jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv
hitelesítőnek Pluhár László Elek 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
165/2010.(XII.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Pluhár László
Elek polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Pluhár László polgármester
Határidő: 2010. december. 22.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ismertetném a mai napirendi pontokat:
I.

Fő napirendek:

1./ Lőkösháza kérelme
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi átmeneti gazdálkodásának
elfogadása
II. Bejelentések:
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Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Van-e valakinek még 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:
166/2010.(XII.22.) 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./ Lőkösháza kérelme
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi átmeneti gazdálkodásának
elfogadása
II.

Bejelentések:

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2010. december. 22.
I.

Fő napirendek:

1./ Lőkösháza kérelme
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Előreláthatólag 2 millió Ft pénzmaradvány fog képződni Lőkösháza tekintetében, és ennek a
december. 31. napjáig történő átutalásáról határoznánk.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Szeretném, ha az intézmény részéről elhangzana, hogy ez a fedezet rendelkezésre áll-e, és vane annyi pénzünk, hogy tudunk utalni.
Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)
Átnéztük Lőkösháza normatíváit, ami fél évkor, még módosításra került, az előirányzatban át
lett vezetve. Ahhoz megnéztük a teljesítéseket is, év végéig átnéztük a bér, járulék, dologi
részét és megállapításra került, hogy a 2 millió Ft rendelkezésre áll. Fél évkor le lett igényelve a
fogyatékos nappali ellátás normatívája, de az nem indult be, az benne van ebben az
előirányzatban, ami januárban még korrigálásra kerül, de annak megfelelően akkor is
rendelkezésre áll, mert a nappali ellátásban a házi segítségnyújtásban plusz normatívát
teljesítettek.
Szűcsné Gergely Györgyi (Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a
Társulási Tanácsnak a pénzmaradvány átutalását. Köszönöm a település valamennyi lakosa
nevében, hogy ilyen gyorsan tudunk ebben a kérdésben dönteni.

2

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Azért vagyunk, hogy egymásnak segítsünk. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása
napirendhez? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy Lőkösháza részére
2. 000. 000.- Ft összeget átadott pénzeszközként átutal 2010. december. 31. napjáig. Ezen
összeget szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések fedezése érdekében
használhatja fel, s a felhasználásról elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulás felé,
legkésőbb 2011. március. 31. napjáig. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására,
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:
167/2010.(XII.22.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
Lőkösháza részére 2. 000. 000.- Ft összeget átadott pénzeszközként átutal 2010. december. 31.
napjáig. Ezen összeget szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések fedezése
érdekében használhatja fel, s a felhasználásról elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulás
felé, legkésőbb 2011. március. 31. napjáig. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester
Határidő: 2010. december. 31., 2011. március. 31.
2./ Gyula és Környéke Többcélú
gazdálkodásának elfogadása

Kistérségi

Társulás

2011.

évi

átmeneti

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
A zavartalan működéshez a megfelelő pénzeszközök rendelkezésre állnak?
Hajdúné Hergyán Anna (Kistérségi Iroda)
Az ez évi szinten maradunk a költségvetésnél.
Szűcsné Gergely Györgyi (Lőkösháza polgármester)
Beszéltünk már a ¾ évről. Azzal kapcsolatban mikor tudunk kapni egy tájékoztatót, vagy már
csak az év lezárását követően lehetséges? A másik kérdésem, hogy lehet-e már látni, tudni,
hogy a kistérség milyen nagy országos közmunkaprogramokban vehet részt jövőre, vagy
veszünk-e benne részt, ezekről, ha nem is most, de a közeljövőben beszélhetnénk.
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármester)
Azt látom, hogy itt most egy olyan helyzet alakult ki, hogy nem igazán tudják elkészíteni a ¾
éves beszámolót a kollegák. Fogadjuk azt el, hogy bogozzanak ki mindent, egyeztessenek
dolgokat, zárják le együtt közösen ezt az évet, és kapjunk erről az évről egy teljes információt.
Valószínű, hogy a közmunkaprogram pályázatok hamarosan megjelennek, és ha lesznek
programok, melyben a kistérségek részt vehetnek, úgy gondolom, hogy jó gyakorlat volt és jó
lenne, ha folytatnánk, mert akkor annyival több személyt tudunk foglalkoztatni a településeken.
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Pluhár László (Elek polgármester)
Az országos nagy pályázatok, ami pályázat útján kerül közmunkaprogram meghirdetésre azzal
a két ünnep közt nem fogunk tudni mit kezdeni. Nyilván hagynak valamennyi időt a pályázat
elkészítésére. Azzal fogunk tudni bármit is kezdeni, ami az egyszerűsített, ami a 2-4 hónapig
terjedő foglalkoztatásra vonatkozik.
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 a 2011. évi
átmeneti gazdálkodásról, 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:
168/2010.(XII.22.) 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
2011. évi átmeneti gazdálkodásról az alábbi határozatot hozza, melyet 2011. január 01.napjától
a 2011. évi költségvetési határozat elfogadásáig kell alkalmazni:
1.A Társulás felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy 2011. 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 2011. 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: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011.január 01.
I.

Bejelentések:

Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
1.
Alelnök asszony a múltkori ülésen kérte, hogy vizsgáltassuk meg ügyvéd úrral az
összeférhetetlenséget az irodavezetővel kapcsolatban. Ügyvéd úr tájékoztatása szerint, amivel
teljes mértékben egyetértek, nincs összeférhetetlenség. Az irodavezetővel szemben a
munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja, az alelnöknek semmilyen munkáltatói joga
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nincs. A Társulásnak vannak munkáltatói jogai, ott az érintettségét pedig majd mindig
bejelenti. Ez így elfogadható a Társulásnak? Köszönöm.
2.

SANI-MED Trans Egészségügyi és Szolgáltató Kft kérelme

Pluhár László (Elek polgármester)
Az infláció 3,5% mértékben van megállapítva az 5%-al szemben.
Dr. Görgényi Ernő (elnök – Gyula Város polgármester)
Ha nincs több észrevétel, bejelenteni való, akkor megköszönöm mindenkinek a megjelenést, és
ezennel a mai Rendkívüli Társulási Tanács ülését bezárom.

Gyula, 2010. december. 22.

---------------------------------Dr. Görgényi Ernő
elnök

-----------------------------Pluhár László
jkv. hitelesítő
----------------------------------Fazekas Ilona
jkv.vezető

5

