
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  
 
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011. 
január. 31-én 08.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa ülésén. 
 
Jelen vannak: 
Szavazati joggal rendelkező tagok: 
Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnöke, Gyula polgármester, Kalcsó Istvánné – Társulás 
alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza polgármester, 
Pluhár László – Elek polgármester, 
    
Meghívottként megjelentek: 
Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi Irodavezető, Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int. 
gazdasági vezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, Szelezsánné Poptyilikán 
Anikó – Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Dr. Legeza László – Kistérségi Iroda 
jogi képviselő, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági vezető, Kóra János – Kistérségi 
Iroda szociális és gyermekjóléti referens, Dr. Seresné Bodó Mária Tünde – Kistérségi Iroda 
gazdasági előadó,     
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Köszöntök mindenkit a mai Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra 
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Kalcsó Istvánné Kétegyháza 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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
01/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó 
Istvánné Kétegyháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
            Kalcsó Istvánné polgármester 
Határidő: 2011. január. 31. 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
A meghívóban feltüntetett napirendekről kérném a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslata 
alapján levenni a „Korszerűsítés, bővítés és új családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai 
Kistérség „Csemeteház” bölcsődéjében” című pályázattal kapcsolatos pótmunka 
megtárgyalását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene? 
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 Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
02/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy leveszi 
napirendről a „Korszerűsítés, bővítés és új családbarát szolgáltatások bevezetése a Gyulai 
Kistérség „Csemeteház” bölcsődéjében” című pályázattal kapcsolatos pótmunka 
megtárgyalását. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határidő: 2011. január. 31. 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat: 
 

I. Fő napirendek: 
 
1./ DAREH elnökségi delegálás – elnök és helyettesek megválasztása  

       
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkaterve 
  
3./ Partnerségi részvétel a „Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú    
     Egyesület” által benyújtandó „komplex gyermek- és ifjúsági célú szakmai    
     tevékenységek támogatására” kiírt Hetedhét Játékváros című pályázaton 
  
4./ Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 
     500. 000.- Ft-ról szóló elszámolása a 60/2009 (05.29) számú határozati döntés alapján 
  
5./ A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatát érintő Vállalkozási Szerződés    
     módosítása 
  
II. Egyéb: 

 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendekhez? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki 
elfogadja a mai napirendi pontokat, kérem, 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: 
 
03/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a mai napirendi pontokat: 
 

I. Fő napirendek: 
 
1./ DAREH elnökségi delegálás – elnök és helyettesek megválasztása  
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2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkaterve 
  
3./ Partnerségi részvétel a „Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú    
     Egyesület” által benyújtandó „komplex gyermek- és ifjúsági célú szakmai    
     tevékenységek támogatására” kiírt Hetedhét Játékváros című pályázaton 
  
4./ Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 
     500. 000.- Ft-ról szóló elszámolása a 60/2009 (05.29) számú határozati döntés alapján 
  
5./ A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatát érintő Vállalkozási Szerződés    
     módosítása 
  
II. Egyéb: 

 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határidő: 2011. január. 31. 
 
 

I. Fő napirendek: 
 
1./ DAREH elnökségi delegálás – elnök és helyettesek megválasztása  

 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Az első napirend a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodás szervezet elnökségébe 
való delegálás. Az előző ciklusban delegált tagok mandátuma lejárt, ezért megint delegálnunk 
kell tagokat. Az egyeztetés alapján javasolnám, hogy az elnökségbe elnökségi tagnak Pluhár 
László polgármester urat válasszuk meg és két helyettesként pedig válasszuk meg Szűcsné 
Gergely Györgyi polgármester asszonyt és Galbács Mihályt Gyula alpolgármesterét. 
Amennyiben dönthetünk a három tagról egyben és nincs más javaslat, szavazzunk. Aki 
elfogadja, hogy a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodás – DAREH – Önkormányzat 
elnökségébe, elnökségi tagnak Pluhár László Elek polgármesterét, két helyettesként Szűcsné 
Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét, és Galbács Mihály Gyula alpolgármesterét 
megválasztja, 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: 
 
04/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodás – DAREH – Önkormányzat elnökségébe, 
elnökségi tagnak Pluhár László Elek polgármesterét, két helyettesként Szűcsné Gergely 
Györgyi Lőkösháza polgármesterét, és Galbács Mihály Gyula alpolgármesterét megválasztja. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határidő: azonnal 
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     2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkaterve 
 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Az SZMSZ-ünk szerint nem kell ilyen sok ülést tartanunk, de az elmúlt évek gyakorlata azt 
mutatja, hogy azért szükség van a havi ülésezésre. Ennek megfelelően lett a munkaterv 
elkészítve.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Átnéztem a munkatervet, minden fontosabb elemet megtaláltam, amit évenként tárgyalni 
szoktunk. Márciusba van beírva Lőkösháza Önkormányzat beszámolója pénzeszköz átadásáról. 
Ideírtam mellé, hogy plusz a többi település is, hiszen mi is szoktunk kapni valamennyi 
maradványt, amit szociális feladatellátásra fordítunk. Úgy gondolom, hogy itt lenne az alkalom, 
hogy egyszerre mindenki beszámoljon arról, hogy amit kapott, azt mire fordította. 
Augusztusnál kérdezem, hogy nem megyünk szabadságra? Mi szoktunk július, augusztusban 
ülés szünetet tartani. A Pedagógiai Szakszolgálat munkaterve úgy gondolom, hogy halasztható 
szeptemberre, hogy mindenki pihenhessen egy picit. Októbernél szerepel a központi ügyeleti 
szolgálat szakmai és pénzügyi beszámolója, amit kiegészítenék még azzal, hogy orvosi ügyeleti 
szolgáltatás.       
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Köszönöm. Egyetértek azzal, hogy az augusztusi ülést szüneteltessük, úgy is összeülünk 
rendkívülin, ha szükséges ülést tartanunk. Ha nincs több észrevétel, javaslat, szavazzunk. Aki 
elfogadja, hogy augusztusban ne tartsunk rendes ülést, és a 2011. évi munkatervben, 
augusztusban szereplő napirendet szeptemberben tárgyaljuk meg, 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: 
 
05/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
augusztusban nem tart rendes ülést, és a 2011 évi munkatervben, augusztusban szereplő 
napirendet szeptemberben tárgyalja meg. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető  
Határidő: azonnal 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Aki elfogadja a módosításnak megfelelően megfogalmazott 2011. évi munkatervet, 
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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06/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a módosításnak megfelelően megfogalmazott 2011 évi munkatervet. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 

Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető  
Határidő: azonnal 
 
 

3./ Partnerségi részvétel a „Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért 
Közhasznú Egyesület” által benyújtandó „komplex gyermek- és ifjúsági célú szakmai 
tevékenységek támogatására” kiírt Hetedhét Játékváros című pályázaton 

 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Ez a napirend a partnerségi részvételről szól, a Hetedhét Játékváros című pályázattal 
kapcsolatban, amit eddig Gyula Város Önkormányzata nagy sikerrel rendezett meg. Gyerekek 
számára rendeztünk tábort nyáron. a határozati javaslat azt tartalmazza, hogy terjesszük ki 
kistérségi szintre ennek a nyári tábornak a megszervezését. 
 
Kóra János (szociális és gyermekjóléti referens) 
A pályázatot kistérségi szintűre írták ki, ezért is gondolta a pályázó a „Mi egy Másért Gyulai 
Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület”, hogy megkeresi a kistérséget és partnerként 
kívánja bevonni a kistérség településeit. Nyilvánvalóan miként eddig Gyulán a kistérség 
településein élő gyermekek szüleitől is kell önrészt kérni ezen programok részvételéhez, illetve 
az utazási költségeket kell valamilyen szinten biztosítani. Nyilvánvalóan, ha Gyula Város 
Önkormányzata ad ehhez Önkormányzati kiegészítést, akkor valamilyen szinten a kistérség 
településeitől történő bejutáshoz is biztosítani kell a forrásokat. Mindenképen jó és 
támogatónak gondolom azt, hogy részt vegyenek a kistérség települései is, hiszen maga a 
társulás is erről szól. Az egyesület annak ismeretében, hogy milyen összeggel nyert pályázatot, 
azonnal felveszi a kapcsolatot a kistérség településeivel. Nyilvánvalóan az alapfokú oktatási 
intézményekkel és annak ismeretében kerülhet sor arra a konkrét egyeztetésre, ami alapján 
lehet támogatni majd azokat a gyerekeket, akik részt vennének ebben a nagy sikerű 
programban.           
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Gyula Város Képviselő-testülete 2. 600. 000.- Ft-ot szavazott meg a múlt héten erre. Nyilván a 
településeknek is be kell szállni, ha kistérségi szinten akarjuk ezt a programot megcsinálni az 
idén.    
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
Ez egyértelmű, hogy akkor kell beszállniuk a településeknek, ha tőlünk is részt vesznek 
gyerekek ebben a táboroztatásban. Egyetértek azzal, hogy kössünk ilyen partneri 
megállapodást, két okból is. Az egyik az, hogy lehetőség teremtődik, hogy a kistérségi 
településekről is gyerekek elmenjenek kedvezményesen táborba. Ha erre még sem kerülne sor, 
akkor mivel kistérségekre van kiírva Gyula csak így tudja ezt a pályázatot benyújtani, akkor a 
gyulai gyerekeknek adunk lehetőséget azzal, ha támogatjuk. Tehát a magam részéről 
támogatom és elfogadom a határozati javaslatot.          
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnöke Lőkösháza polgármestere) 
Szintén az előterjesztés alapján egy nagyon pozitív kezdeményezésnek és támogatandó 
kezdeményezésnek tartom, annál is inkább, hogyha a kistérség többi településén élő gyermekek 
is részesülhetnek benne. Nyilván a pályázatnak van egy számszerűsített költségvetése, ami 
alapján milyen nagyságrendekben gondolkodhatnak az egyes települések és ennek 
függvényében mekkora lehet az a bizonyos rész, ami esetleg a szülőt vagy a települést, ha 
átvállalja a szülő helyett, terhelheti?   
 
Kóra János (szociális és gyermekjóléti referens) 
Nagyban függ a részvételi igénytől, és azt gondolom, hogy gyermekenként egy-két tízezer 
forint az-az összeg, amivel támogatni szükségeltetik, ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő 
arányos közteher viselése a programnak. Szerintem beutaztatással együtt, mert ha abból 
indulunk ki, hogy van eszközparkja a kistérségnek, meg lehet oldani olcsóbb lehetőségekkel, 
mint a tömegközlekedési eszköz. Ez még újra napirendre fog kerülni, amikor ha nyer a pályázat 
és értesítést kapunk a pályázatról, igényfelmérés következik, és annak konkrét ismeretében 
kerülhet a Társulási Tanács elé. Ahol akár arról is lehet dönteni, hogy ha szociálisan hátrányos 
gyermek javaslata érkezik ebben a program részvételben, akkor esetleg az Önkormányzat 
milyen arányban vállalja a gyermek szülei helyett a program, finanszírozást.  
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy partnerként 
részt vegyünk a „Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület” által 
pályázandó „Komplex gyermek- és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, programok 
megvalósításának támogatására” kiírt, Hetedhét Játékváros címmel benyújtásra kerülő 
pályázaton. Felkéri az elnököt az előterjesztés mellékletében szereplő Együttműködési 
nyilatkozat 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: 
 
07/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
partnerként részt vesz a „Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú 
Egyesület” által pályázandó „Komplex gyermek- és ifjúsági célú szakmai tevékenységek, 
programok megvalósításának támogatására” kiírt, Hetedhét Játékváros címmel benyújtásra 
kerülő pályázaton. Felkéri az elnököt az előterjesztés mellékletében szereplő Együttműködési 
nyilatkozat aláírására. 
              
Felelős: Kóra János referens 
            Ament Balázs „Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú        
Egyesület” elnöke 
Határidő: 2011-01-31         
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4./ Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 
 500. 000.- Ft-ról szóló elszámolása a 60/2009 (05.29) számú határozati döntés alapján 
 

 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
A kistérség adott 500. 000.-Ft támogatást a Szent István Egyetem Egészségtudományi és 
Környezetegészségügyi Intézetnek és erről most egy beszámolót nyújtott be az Intézet. A 
határidő kitolását engedélyeztük az Intézetnek és az újabb határidőnek eleget is tett. Kérem a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse határozatukat. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnöke Lőkösháza polgármestere) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Társulási Tanácsnak a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi 
Intézet beszámolója elfogadását.  
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Szent István Egyetem 
Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet által elkészített és az előterjesztés 
mellékletét képező 500. 000.- Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, 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: 
 
08/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet által elkészített 
és az előterjesztés mellékletét képező 500. 000.- Ft támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót.  
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

5./ A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatát érintő Vállalkozási 
Szerződés módosítása 

 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
A napirendünk a központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatát érintő Vállalkozási Szerződés 
módosítása. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén elég részletesen megtárgyaltuk. Kérem a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse határozatukat.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnöke Lőkösháza polgármestere) 
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a SANI-MED Kft-el kötendő Vállalkozási 
Szerződés módosítását, melynek a módosítását egyelőre nem támogatja, tehát marad egyelőre 
az 1. 700. 000.- Ft.  Azonban egy módosító indítvánnyal él a Társulási Tanács felé, mely azt 
tartalmazza, hogy hatalmazzuk fel a Kistérségi Társulási Tanács elnökét, hogy tárgyaljon a 
szolgáltatóval és Gyula esetében a gyermekorvosi ügyelet kérdésében tárgyalásokat 
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kezdeményezzen. Ezeket egyhangúan elfogadta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és javasolja 
elfogadásra. 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Gyulán igény merült fel arra, hogy ne az ambulancián legyen az orvosi ügyelet, hanem a 
Gyermekkórházban, hogy a legjobb szakemberek lássák el ügyeletben is a gyermekeket, és 
ezzel kapcsolatban egy tárgyalást fogunk folytatni a szolgáltatóval. Amennyiben nincs kérdés, 
észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy felhatalmazza a Társulás elnökét, 
tárgyaljon Gyula vonatkozásában a gyermekorvosi ügyelet ellátása tekintetében a SANI-MED 
Kft képviselőjével, 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: 
 
09/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
felhatalmazza a Társulás elnökét, tárgyaljon Gyula vonatkozásában a gyermekorvosi ügyelet 
ellátása tekintetében a SANI-MED Kft képviselőjével. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Aki elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a SANI-MED Trans 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött Vállalkozási Szerződés módosítását, a jelen 
előterjesztés mellékleteként, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 
nem szavazattal, nem fogadta el a határozati javaslatot. 
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Aki elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a SANI-MED Trans 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. között létrejött Vállalkozási Szerződés 13. pontja alapján a 
vállalkozás részére továbbra is 1. 700. 000.- Ft/hó összeget biztosít, 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: 
 
10/2011.(I.31.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula 
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. között létrejött Vállalkozási Szerződés 13. pontja alapján a vállalkozás részére továbbra is 
1. 700. 000.- Ft/hó összeget biztosít.  
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határidő: azonnal 
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I. Egyéb: 
 
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 
1. Könyvvizsgálói teendőket az irodában a KOVERO Kft látja el, ami az irodának 225 
ezer Ft kiadást jelent negyedévente, amit mi nagyon soknak tartunk. Szeretném kérni a Társulás 
tagjait, hogy döntsenek arról, hogy írjunk ki egy új pályázatot, egy új könyvvizsgálónk legyen, 
aki esetleg kevesebb összegért is elvállalja ezt a feladatot.      
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
A következő Társulási Tanács, ülésre kérjük, hogy készítse el az iroda a szükséges döntéshez 
az előterjesztést.  
 
Kalcsó Istvánné (Kétegyháza polgármestere) 
2. A bejelentéseknél úgy gondoltam, hogy szót kellene, hogy ejtsünk azokról a 
problémákról, amelyek az utóbbi időben felvetődtek és bennünket is érintenek. A korábbi 
irodavezető rendszeresen írogat nekünk különféle e-maileket, kaptam már postán is levelet, és 
igazából nem tudok mit kezdeni ezekkel a levelekkel, hiszen menet közben végzi az iroda a 
dolgát elnök úr irányításával, és úgy látom, hogy jó úton haladnak a dolgok. Még is azt 
szeretném kérni, hogy tűzzük napirendre, ha egy mód van rá a következő ülésre ezt a kérdést, 
beszéljük meg, foglalkozzunk vele és zárjuk le.        
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Rendben, a következő ülésre, napirendre vesszük. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnöke Lőkösháza polgármestere) 
Támogatom a polgármester asszony javaslatát, azzal a kiegészítéssel, de nyilván nem is kell, 
hogy kiegészítés legyen, hisz jó magam is kaptam ilyen jellegű levelet, hogy az érintettet hívjuk 
meg erre az ülésre, hiszen ez úgy gondolom, hogy így illendő és akkor végre lezáródhat ez a 
kérdés, amibe sok kérdőjel is van, de zárjuk le és tisztázódjon és menjünk előre tovább.    
 
Dr. Görgényi Ernő (elnök-Gyula polgármester) 
Amennyiben nincs több észrevétel, bejelenteni való, a mai ülést bezárom. Megköszönöm 
mindenkinek, hogy részt vett a mai ülésen, és további szép napot kívánok. 
 
 
Gyula, 2011. január. 31. 
 
 
 
 
---------------------------------------    ----------------------------------------- 
     Dr. Görgényi Ernő elnök       Kalcsó Istvánné jkv hitelesítő 
 
 
 
 
     ------------------------------------- 
          Fazekas Ilona jkv vezető 


