JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011.
február. 23-án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Dr. Görgényi Ernő – Társulás elnöke, Gyula polgármester, Kalcsó Istvánné – Társulás
alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi – P.B. elnöke, 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 feladatellátási referens, Marik Mihály – meghívott magánszemély, Kaczkóné Szappanos
Róza – meghívott magánszemély, Dr. Juhászné Tóth Katalin – Kistérségi Iroda belső ellenőr,
Lebenszky Attila – ny. irodavezető
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács 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 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:
11/2011.(II.23.) 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. február. 23.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A meghívóban feltüntetett napirendek mellé indítványozom két napirend felvételét. 11.
napirendnek a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító
Okiratot módosító okiratának elfogadását és 12. napirendnek a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásának
elfogadását. 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:
12/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
meghívóban feltüntetett napirendek közé felveszi 11. napirendi pontnak a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratot módosító okiratának
elfogadását és 12. napirendnek a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásának elfogadását.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. február.23.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat:
I.

Fő napirendek:

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény beszámolója a 2010. évben végzett tevékenységéről
2./ DATTE – Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete tagsági jogviszony
megtárgyalása
3./ KÖSZ - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége – tagsági jogviszony megtárgyalása
4./ Házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti és dolgozói létszámának bővítése Eleken,
Kétegyházán és Lőkösházán
5./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki
szolgálatainak működése
6./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai
programjainak és azok mellékleteinek módosítása
7./ Döntés a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetési térítési
díjakról
8./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének
elfogadása
9./ Kistérségi Iroda kiegészítő hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat
pénzeszköz átadásához
10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájában végzett
Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása
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11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratot
módosító okiratának elfogadása
12./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító
Okiratának egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása
II. Egyéb:
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács 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:
13/2011.(II.23.) 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./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény beszámolója a 2010. évben végzett tevékenységéről
2./ DATTE – Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete tagsági jogviszony
megtárgyalása
3./ KÖSZ - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége – tagsági jogviszony megtárgyalása
4./ Házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti és dolgozói létszámának bővítése Eleken,
Kétegyházán és Lőkösházán
5./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki
szolgálatainak működése
6./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai
programjainak és azok mellékleteinek módosítása
7./ Döntés a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetési térítési
díjakról
8./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének
elfogadása
9./ Kistérségi Iroda kiegészítő hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat
pénzeszköz átadásához
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10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájában végzett
Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása
11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratot
módosító okiratának elfogadása
12./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító
Okiratának egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása
II.

Egyéb:

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. február. 23.
I.

Fő napirendek:

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai
Szakszolgálati Intézmény beszámolója a 2010. évben végzett tevékenységéről
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Átadom a szót, Szelezsánné Poptyilikán Anikónak, a Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának,
amennyiben a Beszámolót még szóban kívánja kiegészíteni, vagy összefoglalni.
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezető)
A szakszolgálat egy új intézmény, 2010. szeptember. 1-el jöttünk létre, és igen nagy léptékben
kellett azokat a feladatokat ellátnunk, amire vállalkoztunk. Konkrétan a nevelési tanácsadás, a
logopédia és a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadással foglalkozunk. Nagy munkában
indultunk szeptemberben, hiszen Eleken, Kétegyházán és Lőkösházán lévő összes
intézményben, mint óvodákban, iskolákban, szakközépiskolákban jelen kellett, hogy legyünk.
Szeptemberben elkezdtük az óvodások szűrését minden településen. A Társulás elé terjesztett
adatok, már konkrétumok, a ténylegesen ellátott gyermekek, de nekünk nem csak a ténylegesen
ellátott gyermekek a feladatunk, hanem az összes gyermeknek a koordinálása, megnézése, hogy
van-e probléma. Logopédiánál a normatíva elszámolás másképp történik, mint a nevelési
tanácsadásnál, az intézmény nem a 100 fő alapján kapja a normatívát, hanem ennél kevesebbet.
Kiszűrtük azokat a gyermekeket, akiket aztán konkrétan fejleszteni kellett. Intézményvezető
asszony ismertette az óvodákban, iskolákban vizsgált és fejlesztett gyermekek számát. Teljes
kihasználtsággal dolgozott az intézményünk, erőn felül teljesített a munkaközösségünk. 4 fővel
ennyi gyermek ellátása erőt meghaladó feladat, amit a kollegáknak megköszönök. Most az
iskolaérettségi vizsgálatokat végezzük. Amellett, hogy szűrünk, egyéni vizsgálatot végzünk,
fejlesztünk, még szakvéleményt is írunk, tehát leterheltek vagyunk, de azt gondolom, hogy egy
eredményes négy hónapot zártunk a 2010. évben és bízom benne, hogy 2011-ben ugyanígy
elmondhatjuk ezt magunkról.
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Megerősíteni szeretném a hallottakat. Nálunk az intézményvezetőink jelezték, hogy nagyon
örülnek annak, hogy beindult a Pedagógiai Szakszolgálat a kistérségben és elkezdődött a
tényleges komoly munka, hisz az ezt megelőző két esztendőben soha nem jutott ránk elég idő
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és nem végezték el úgy a feladatot, ahogyan szerettük volna. Azt látom, hogy érdemes volt ezt
a döntést meghoznia a Társulási Tanácsnak, hogy ezt a részben önálló intézményt létrehozzuk,
mert a három település gyermekeinek ellátása megoldódott. Köszönöm az eddigi munkát.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A szülők és intézményvezetők köszönetét szeretném tolmácsolni, hiszen nagyon nagy, dolog az
kistelepülésen, talán még halmozottabban jelentkezik, hogy szükség van ezekre a
gyógypedagógiai jellegű szűrésekre és az ezt követő ellátási formákra. Volt arra is példa a
korábbi időszakokban, amikor gyermekét kiszakítva a közegéből utaztatni kellett ahhoz, hogy
ezeket az ellátásokat igénybe vegye. Most a szolgáltatás úgymond házhoz jön, ami nem is
szolgáltatás, hiszen pedagógiai megsegítést jelent. Köszönjük ezt az áldozatos és szakmailag is
magas színvonalon végzett munkát.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jelen előterjesztés mellékletét
képező 2010. évi beszámolóját, 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:
14/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat jelen
előterjesztés mellékletét képező 2010. évi beszámolóját.
Felelős: dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. február 23.
2./ DATTE – Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete tagsági jogviszony
megtárgyalása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Tagja a kistérségi társulás egy Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete nevű
egyesületnek. Nagyon feszített a gazdálkodásunk, így mivel 100. 000.- Ft az éves tagdíj
behoztuk a Társulási Tanács elé a kérdést, hogy maradjunk-e tagjai ennek az egyesületnek vagy
ne maradjunk tagjai. A tagsághoz fűződő előnyök kérdésesek, ezért jó, ha döntünk ebben a
kérdésben. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet, kérdezem az elnök
asszonyt, hogy milyen döntést hoztak.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valóban megtárgyalta ezt a napirendet és a szakmai
szemlélet mellett természetesen a gazdasági szemléletet is figyelembe vette, utalva arra, amit
elnök úr mondott, amikor a határozatát meghozta. Nyilvánvaló, hogy a költségvetési személet
ez esetben érvényesült, hiszen nincs olyan szakmai hozadéka, ami indokolttá tenné ebben a
szervezetben történő maradását. Éppen ezért a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az I. számú
határozati javaslatot támogatta, amely azt tartalmazza, hogy ne legyünk továbbra tagjai ennek a
szervezetnek.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs, kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván, tagja lenne
a Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete – DATTE – nek és ezzel együtt nem
fizeti tovább a tagdíjat, 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:
15/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
továbbiakban nem kíván, tagja lenne a Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete –
DATTE – nek és ezzel együtt nem fizeti tovább a tagdíjat.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
3./ KÖSZ - Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége – tagsági jogviszony megtárgyalása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Tagjai vagyunk a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetségének is, ahol 120. 000.- Ft az éves tagdíj. Ezt is az imént említett megfontolásból
hoztuk a Társulási Tanács elé és ezt is megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság.
Kérdezem elnök asszonyt, hogy milyen döntést hoztak?
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a I. számú határozati javaslatot 3 egyhangú igennel fogadta
el, hiszen a kistelepüléseknek és maguknak a településeknek is megvan a lehetőségük, hogy
saját maguk érdekérvényesítése érdekében bizonyos szövetségekbe tagként belépjenek és ezek
már gyakorlatilag meg is történtek. Ezért azt javasoljuk, hogy ne fizesse tovább a Társulás a
tagdíjat ennek a szervezetnek.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs, kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván, tagja lenne
a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége – KÖSZ – nek
és ezzel együtt nem fizeti tovább a tagdíjat, 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:
16/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
továbbiakban nem kíván, tagja lenne a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos
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Önkormányzati Szövetsége – KÖSZ – nek és ezzel együtt nem fizeti tovább a tagdíjat.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
4./ Házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti és dolgozói létszámának bővítése Eleken,
Kétegyházán és Lőkösházán
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztés lényege, hogy a három tagtelepülésen nőtt az ellátottak száma, ezért nőnie kell
a dolgozói létszámnak is. Összesen 12 új státuszra van szükség. Eleken 7 új munkahely,
Kétegyházán 1, Lőkösházán 4 új munkahely jönne létre ezzel a döntéssel. Ezt az előterjesztést
is megtárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, kérdezem elnök asszonyt, hogy milyen
döntést hoztak?
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Természetesen egy ilyen pozitív előterjesztéshez, csak pozitív módon állhat hozzá a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság, hiszen ez minden egyes településen az ellátotti létszám növelését
eredményezi. Idősekről való gondoskodást, ami komoly feladat minden egyes településen, és
ezzel együttesen munkahely, teremtést eredményez, ami szintén nagyon fontos és kiemelt
feladata minden településnek. Ennek megfelelően a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3
egyhangú igen szavazattal javasolja elfogadásra.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs, kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság javaslatát elfogadva úgy dönt, hogy Elek, Kétegyháza és Lőkösháza
tekintetében a házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti létszámának megfelelően a dolgozói
létszámát 12 új státusszal 302, 75-ről 314, 75 -re megnöveli a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézményénél, 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:
17/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Elek,
Kétegyháza és Lőkösháza tekintetében a házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti létszámának
megfelelően a dolgozói létszámát 12 új státusszal 302, 75-ről 314, 75 -re megnöveli a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményénél.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
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5./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki
szolgálatainak működése
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Módosultak a jogszabályok és rögzítésre került, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek
igénybevétele esetén nem kell külön megállapodást kötni az ellátottal, illetőleg, egyszerűsíteni
lehet a papírmunkát.
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Miért van erre szükség, mert megértem a jogszabályi változást és ennek szellemében úgy
gondolom, hogy persze egyszerűsödjön az eljárás. Azt gondolom, hogy ezek felesleges
döntések, amelyekkel nem kellene foglalkozni.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Valóban, amikor én is olvastam ezt a rendeletet, feleslegesnek tartottam, de aztán rájöttem,
hogy kötelességünk ezt megtenni, hogy a fenntartó bizonyos döntést hozzon arról, hogy
aláírásával az ellátott igazolja a tanyagondnoki munkát vagy sem. Az elmúlt években
rendszeres MÁK és FSZH ellenőrzés volt nálunk. Azokat az ellátási formákat, ahol aláírás
szükséges, személyenként ellenőrzik, tehát a jogszabály így írja elő. Viszont egy mondattal
kiegészítenem. A családsegítő vezetőjének viszont szignóznia kell a teljesítést, tehát igazolja,
ha még ez bekerülhetne a határozati javaslatba.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki eredetiben elfogadja,
hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki
szolgálatainál a tanyagondnokok esetében a tevékenységnaplóban az aláírás oszlop kitöltését
nem várja el az ellátottaktól, de a családsegítő központ vezetője ugyanakkor szignózza az iratot,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet kitöltési útmutatójában foglaltaknak
megfelelően, 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:
18/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tanyagondnoki szolgálatainál a
tanyagondnokok esetében a tevékenységnaplóban az aláírás oszlop kitöltését nem várja el az
ellátottaktól, de a családsegítő központ vezetője ugyanakkor szignózza az iratot, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet kitöltési útmutatójában foglaltaknak megfelelően.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
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6./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai
programjainak és azok mellékleteinek módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztés melléklete kinyomtatva itt is megtalálható. Arról határozunk, hogy elfogadjuk
az iratokban található változtatásokat, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét képezik. Van
olyan lényeges, fontos változás, ami érinti az ellátottaknak a mindennapjait, az ellátás
minőségét?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Mindent leírtunk, tulajdonképpen két dolog került bele. Amelyeket újonnan bele teszünk a
jogszabály, változás miatt, és amelyeket ki kell vennünk. Az ellátás minőségét érintő dolog
talán a kérelem benyújtása. Azonnal ellátható, és nem kell várnia az ellátottnak, míg az írásbeli
kérelmet lebonyolítjuk, tehát az ellátást kérni szóban is lehet. Ettől függetlenül mi úgy
alakítottuk ki a Szakmai programunkat, hogy azonnal ellátjuk, de nyoma legyen a kérelemnek.
Idősek Otthona tekintetében a pénzvagyont, illetve az ingatlan vagyont is figyelembe lehet
venni a térítési díj megállapításánál, ezt a Szakmai programban is rögzítettük.
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Azt látom, hogy a Kétegyházi intézményegységnél, így, hogy gyermekjóléti szolgálati
feladatkör, nincs külön megjelölve, holott nálunk is külön működik gyermekjóléti szolgálat?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Azért nem kerül felsorolásra, mert a gyermekjóléti szolgálatnak a központja Gyulán van. Így
kaptuk már meg a működési engedélyt Kétegyházára is, hogy egy nyitva álló helyiség van.
Nem így kérelmeztük, de kistérségi intézmény esetén egy központot jelölnek meg, amely
Gyula. Decemberben az új működési engedély megkérésekor derült ki, hogy a gyermekjóléti
alapellátás tekintetében így kell. A többi településnél is így lesz.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben
megfogalmazott határozati javaslatot, 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:
19/2011.(II.23.) 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 programjait
I.
Gyulai Intézményegység
1.
Étkezetés
2.
Házi segítségnyújtás
3.
Családsegítés
4.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5.
Támogató szolgálat
6.
Közösségi pszichiátriai ellátás
7.
közösségi szenvedélybeteg ellátás
8.
Idősek Klubja
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Demens betegek nappali ellátása
Napfény Nappali Központ
Értelmi fogyatékosok nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat
Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza
Nyugdíjasok Háza
Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza
Csemeteház Bölcsőde
Tipegő- Topogók Háza Bölcsőde
Gyermekjóléti Szolgálat és Helyettes Szülői Szolgáltatás

II.
1.

Eleki Intézményegység
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Idősek Klubja
Fogyatékosok Nappali Ellátása
Idősek Otthona
Demens betegek nappali ellátása
Gyermekjóléti Szolgálat

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Kétegyházi Intézményegység
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Idősek Klubja
Fogyatékosok és Idősek nappali ellátása
Bölcsőde
Tanyagondnoki Szolgálat

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lőkösházi Intézményegység
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Idősek Klubja
Fogyatékosok Nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgálat

5.

és azok mellékleteinek módosítását a jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
7./ Döntés a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetési
térítési
díjakról
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Településenként ebben is külön meg van jelölve, hogy a térítési díjak hogyan alakulnak ebben
az évben. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, kérem, elnök asszonyt ismertesse a
döntésüket.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta ezt a nagyon nagy szakmai anyagot.
Rendkívüli magas színvonalon összeállított szakmai anyagot kaptunk, és a benne lévő dolgok,
amik a településekre vonatkozóan vannak, az egyeztetés megtörtént. A melléklett minden
településre mind az intézményi, mind a személyi térítési díjat tartalmazza, amit a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság egyhangúan elfogadásra javasol.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
A jogszabály változások a térítési díj megállapítását a szociális intézményekben szintén
érintették. Ugyan az elmúlt években is hasonlóan állapítottuk meg, hiszen az a szabály nem
változott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoknál, hogy előző évi önköltséget
kell venni, és abból ki kell vonni az egy ellátottra jutó állami támogatást. Ez jelentős
kedvezményt mutat az ellátottak irányában, hiszen a jogszabály szigorúan megtiltja, hogy annál
magasabb térítési díjat vezessünk be, mint amelyet ezen számítás kapcsán kapunk. Igazgató
asszony ismertette az egyes településeket érintő változásokat, mivel vannak olyan települések
ahol pozitív változások következtek be. Pl.: Gyulán az étkeztetés. A bölcsődénél egy új dolog
került bevezetésre 2011 januárjától. A rezsi költség 50%-át a térítési díjba bele lehet számítani.
Javaslatban a legalacsonyabb összeget kérném Gyula tekintetében megszavazni, amely ebben
az esetben 29.- Ft-ot jelent pluszban a térítési díjra. Kétegyháza tekintetében erre javaslat nem
született.
Pluhár László (Elek polgármester)
Technikai jellegű dolog. Itt születik erről egy döntés, és a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően hogy a településeken is a rendeletalkotás, megtörténhessen, arra kérem az irodát,
hogy egy egységes szerkezetű rendelet tervezetet a települések felé küldjünk ki, hogy egy
homogén rendelet szülessen erről, összhangban a most hozott határozattal.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Milyen határidővel kell elfogadni, megalkotni a helyi a rendeletet.
Pluhár László (Elek polgármester)
Az érintettekkel ezt egy hónappal korábban közölni kell, tehát a márciusira be kell vinni.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Március folyamán kell elfogadtatni, az intézmény pedig tájékoztatja az ellátottakat, hogy
változás várható. A rendeletalkotással kapcsolatban a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak van
egy javaslata, amit kérem, hogy támogassanak, hogy az érintett Önkormányzatok a saját
területükre vonatkozóan alkossanak helyi rendeletet, mert lenne olyan lehetőségünk is, hogy
egy Önkormányzat mindenkire, de maradnánk az eddigi bevált szokásnál. Pluhár polgármester
úr kérésének megfelelően egy sematikus anyagot kérnénk hozzá. Ha nincs több észrevétel,
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát,
hogy a települések a rájuk eső személyi térítési díjakat rendeletben szabályozott módon a soros
Képviselő – testületi ülésen fogadják el, 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:
20/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
települések a rájuk eső személyi térítési díjakat rendeletben szabályozott módon a soros
Képviselő – testületi ülésen fogadják el.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Klemmné Kalcsó Lilla Irodavezető
Határidő: azonnal
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, mely tételesen
tartalmazza a díjakat, 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:
21/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásának igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjakról szóló előterjesztés
mellékletét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Gyermekjóléti alapellátások: Gyula
Bölcsőde Csemeteház és a Tipegő- Topogók Háza Bölcsőde

Napi ellátások
Reggeli
Ebéd
Uzsonna
Egész napi térítés
Rezsi költséggel növelt térítési díj
Intézményi
térítési díj:
389 Ft

Nyersanyagnorma ÁFA
290 Ft

70 Ft
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2011
54
256
50
360
Összesen

Nyersanyagnorma

360 Ft

10%
29 Ft

2. Házi gyermekfelügyelet térítési díja
Önköltség: 783 Ft/óra
2. számú táblázat

Alapdíj*
/egy gyermek felügyelete/

2010
Ft/óra

2011. év
Ft/óra

400

400

*Minden további gyermek felügyelete 100 Ft- tal növeli az alapdíjat
A többes ikrek esetében a házi gyermek felügyelet szolgáltatás ingyenes.
Alternatív szolgáltatások:
Játszócsoport:

200 Ft/óra

Játszócsoport bérleti díja: 3000 Ft/óra
Nyújtott nyitva tartás óra díja: 200 Ft/óra
3. Helyettes szülői szolgáltatás
Helyettes szülő díjazása 261/2002 (XII. 18. ) Kormány rendelet 12 §. alapján :
Nevelési díj + ellátmány
3. számú táblázat
Helyettes

Szülői Nevelési díj:

Ellátmány:

Összesen:

díj:
15.000 Ft/hóX12= 28500x1.2=34.200/hó X 13 34.200X13/4= 111.150 735.750 Ft
180.000 Ft

= 444.600 Ft

Ft/év

A helyettes szülői intézményi térítési díj összege : 61.312 Ft/fő/hó
2044 Ft/fő/nap
2. Szociális szakosított ellátások: idősek otthonai és gondozóházai
2.1. Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza térítési díja ellátási napra és hónapra
vetítve
Napi térítési díj Ft/fő
Havi térítési díj Ft/fő
Demens betegek ellátása:
Átlagos ápolást igénylők ellátása:
Átmeneti elhelyezettek ellátása:
Emelt színvonalon elhelyezettek ellátása:

2880
2880
2590
2880

86400
86400
77690
86400

2.2. Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza térítési díja ellátási napra és hónapra
vetítve

13

Napi térítési díj Ft/fő
Demens betegek ellátása:
Átlagos ápolást igénylők ellátása:
Átmeneti elhelyezettek ellátása:
Emelt színvonalon elhelyezettek ellátása:

Havi térítési díj Ft/fő

2.710
2.710
2.440
2.710

81300
81300
73200
81300

2.3. Nyugdíjasok Háza térítési díja ellátási napra és hónapra vetítve
Demens betegek ellátása:
Átlagos ápolást igénylők ellátása:
Emelt színvonalon elhelyezettek ellátása:

3.040
3.040
3.040

91.200
91.200
91.200

3. Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai
3.1.Étkeztetés térítési díja ellátási napban meghatározva
Étkeztetés helyben és elvitellel:
Kiszállítás
Étkezési díj és kiszállítás együtt

390 Ft/nap/adag
140 Ft/nap
530 Ft//nap

3.2. Házi segítségnyújtás térítési díja gondozási órában meghatározva: 0 Ft/óra
3.3. Idősek klubjai / 1- 9. ig/ térítési díja ellátási napban meghatározva :
Bent tartózkodás: 0 Ft/fő/nap
Demens:
a) bent tartózkodó étkező:

390 Ft/Fő/nap

b) bent tartózkodó, nem étkező: 0 Ft/fő/nap
3.4. Nappali Központ térítési díja ellátási napban meghatározva
1.Idős.
bent tartózkodás:

0 Ft/fő/nap

2. Demens
a) bent tartózkodó, nem étkező:

0Ft/fő/nap

b)

étkező:

390 Ft/Fő/nap
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Fogyatékos
a) bent tartózkodó, nem étkező:
b)

étkező:

0Ft/fő/nap
390 Ft/Fő/nap

Pszichiátriai beteg:
a) bent tartózkodó, nem étkező:
b)

0Ft/fő/nap

étkező: 390 Ft/Fő/nap

3.5. Értelmi Fogyatékosok – Szivárvány Napközi Otthona térítési díja ellátási napban
meghatározva
a) bent tartózkodó, nem étkező:
0Ft/fő/nap
b)

étkező: 390 Ft/Fő/nap

3.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja ellátási napban meghatározva
40 Ft/fő/nap
1200 Ft/hó
3.7. Támogató szolgálat térítési díja szolgáltatási órában és szállítási kilométerben
meghatározva
Támogató szolgálat
Személyi segítés:
Szállítás:

105 Ft/óra
40 Ft/km

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve
támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2. ELEK
Az eleki szociális intézmények és szolgáltatások intézményi térítési díja
1. Szociális szakosított ellátás térítési díja ellátási napban meghatározva
1.1. Idősek Otthona térítési díja ellátási napra és hónapra vetítve
Ellátási típus
Demens betegek ellátása:
15

napi térítési díj:
1590
Ft/fő
havi térítési díj : 47 700 Ft/fő
Átlagos ápolást igénylők
napi térítési díj:

1890 Ft/fő

havi térítési díj : 56 700 Ft/fő
2. Szociális alapszolgáltatások javasolt térítési díjai
Étkeztetés helyben és elvitellel:
Kiszállítás:

380 Ft/fő/nap/adag
0 Ft

2.2. Házi segítségnyújtás térítési díja gondozási órában meghatározva
Házi segítségnyújtás:

0 Ft/óra

2.3. Idősek klubja térítési díja ellátási napban meghatározva
a.) bent tartózkodó:

0 Ft/fő/nap

2. Demens
a) bent tartózkodó, nem étkező:

0 Ft/fő/nap

b)

étkező:

380 Ft/fő/nap

2.4. Fogyatékosok nappali ellátása térítési díja ellátási napban meghatározva
Fogyatékosok nappali ellátása
a. bent tartózkodó étkező:

380 Ft/fő/nap

b. bent tartózkodó, nem étkező:

0 Ft/fő/nap

2.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja ellátási napban meghatározva
40 Ft/fő/nap
1200 Ft/hó
2.6. Támogató szolgálat térítési díja szolgáltatási órában és szállítási kilométerben
meghatározva
Támogató szolgálat
Személyi segítés:
Szállítás:

105 Ft/óra
40 Ft/km

A személyi térítési díj nem haladhatja meg jövedelem
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a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve
támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3. Kétegyháza
Kétegyháza községben működő szolgáltatások intézményi térítési díjai
1. Gyermekjóléti alapellátás
1.1. Bölcsőde

1. számú táblázat
Nyersanyag

Napi ellátások
Reggeli
Ebéd
Uzsonna
Egész napi térítés

Ft

Nettó összeg
39
185
40
264

ÁFA-val
49
231
50
330

2. Szociális alapszolgáltatások
2.1. Idősek klubja /Széchenyi u. 25./ és Idősek és Fogyatékosok nappali ellátása /Úttörő
u. 26./ térítési díjai ellátási napban meghatározva
Idős bent tartózkodó:

0 Ft/fő/nap

Fogyatékosok Nappali Ellátása költség:
a. bent tartózkodó étkező:

390 Ft/Fő/nap

b. bent tartózkodó, nem étkező:

0 Ft/fő/nap

2.2. Étkeztetés térítési díja ellátási napban meghatározva
Étkeztetés helyben és elvitellel:
Kiszállítás:

390 Ft/fő/adag
0 Ft

2.3. Házi segítségnyújtás térítési díja gondozási órában meghatározva
0 Ft/óra
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2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja ellátási napban meghatározva
40 Ft/fő/nap
1200 Ft/hó
2.5. Támogató szolgálat térítési díja szolgáltatási órában és szállítási kilométerben
meghatározva
Személyi segítés:
105 Ft/óra
Szállítás:
40 Ft/km
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve
támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Lőkösháza
Lőkösháza községben működő szolgáltatások intézményi térítési díjai
1. Szociális alapszolgáltatások
1.1. Étkeztetés térítési díja ellátási napban meghatározva
Étkeztetés helyben és elvitellel:
390 Ft/fő/adag/nap
Kiszállítás

0 Ft

1.2. Házi segítségnyújtás térítési díja gondozási órában meghatározva
0 Ft/óra
1.3. Idősek klubja térítési díja ellátási napban meghatározva
a.) bent tartózkodó:

0 Ft/fő/nap

Idős demens
a. bent tartózkodó étkező:

390 Ft/fő

b. bent tartózkodó, nem étkező:

0 Ft/fő

Fogyatékosok nappali ellátása:
a. bent tartózkodó étkező:
b. bent tartózkodó, nem étkező:

390 Ft/Fő/nap
0 Ft/fő/nap

1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja ellátási napban meghatározva
40 Ft/fő/nap
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1200 Ft/hó
1.5. Támogató szolgálat térítési díja szolgáltatási órában és szállítási kilométerben
meghatározva
Személyi segítés:
Szállítás:

105 Ft/óra
40 Ft/km

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve
támogató szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
II.
1. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem
függvényében Gyulán
2011. április 01-től
1. Étkeztetés

Jövedelem
mértéke

Kedvezmény
mértéke %-ban
kifejezve

A egyén
14 250 Ft /hó és
ez alatti
jövedelemmel
rendelkezik

Az egyéni
jövedelem
14 251-28 500
Ft /hó között
van

Az egyéni
jövedelem
28 501- 42 750
Ft /hó között
van

Az egyéni
jövedelem
42 751 Ft /hó és
e jövedelem
fölött
van

100%

65%

40%

0

2. Étkezés nappali ellátás keretében ( fogyatékosok és pszichiátriai betegek)
Jövedelem

Kedvezmény
mértéke %-ban
kifejezve

A egyén
14 250 Ft /hó és
ez alatti
jövedelemmel
rendelkezik

Az egyéni
jövedelem
14 251-28 500
Ft /hó között
van

Az egyéni
jövedelem
28 501-42 750Ft/hó között
van

Az egyéni
jövedelem
42 751 Ft /hó és
e jövedelem
fölött
van

100%

65%

40%

0%
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2. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a jövedelem
függvényében Lőkösházán
2011. április 01-től
1. Étkeztetés
Jövedelem

Kedvezmény
mértéke %ban kifejezve

Az egyén
jövedelme
28.500.-Ft és ez
alatt van

Az egyén
jövedelme
28 501 –
42 750
Ft /hó között
van

Az egyén
jövedelme
42 75171 250
Ft/hó között
Van

Az egyén
jövedelme
71 251
81 500
Ft/hó
között
van

Az egyén
jövedelme
81 501
Ft /hó és e
fölött
van

100%

47%

23%

14%

0%

Az egyén
jövedelme
71 251
81 500
Ft/hó
között
van

Az egyén
jövedelme
81 501
Ft /hó és e
fölött
van

14%

0%

2. Étkezés nappali ellátás keretében ( fogyatékosok)
Jövedelem

Az egyén
jövedelme
28.500.-Ft és
ez alatt van

Az egyén
jövedelme
28 501 –
42 750
Ft /hó között
van

100%

47%

Kedvezmény
mértéke %-ban
kifejezve

Az egyén
jövedelme
42 75171 250
Ft/hó
között
van
23%

3. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a
jövedelem függvényében Eleken
2011. április 01-től
1. Étkeztetés
Jövedelem

Az egyén
jövedelme
28.500.-Ft
és ez alatt
van

Az egyén
jövedelme
28.501 –
42.750
Ft /hó

Az egyén
jövedelme
42.751-71.250
Ft/hó

Az egyén
jövedelme
71.251
-85.500 Ft/hó

Kedvezmé
ny

100%

47%

21%

8%
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Az egyén
jövedelme
85.501 Fttól /hó
és e fölött
van
0%

2. Étkezés nappali ellátás keretében ( fogyatékosok)
Jövedelem

Az egyén
jövedelme
28.500.-Ft
és ez alatt
van

Az egyén
jövedelme
28.501 –
42.750
Ft /hó

Az egyén
jövedelme
42.751-71.250
Ft/hó

Az egyén
jövedelme
71.251
-85.500 Ft/hó

Kedvezmé
ny

100%

47%

21%

8%

Az egyén
jövedelme
85.501 Fttól /hó
és e fölött
van
0%

4. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések a
jövedelem függvényében Kétegyházán
2011. április 01-től
1. Étkeztetés
Jövedelem

Kedvezmény
mértéke %ban
kifejezve

A egyén
14 250 Ft
/hó és ez
alatti
jövedelem
mel
rendelkezik

Az egyéni
jövedelem
14 251-28
500
Ft /hó
között van

Az egyéni
jövedelem
28 50142 750
Ft /hó
között van

Az egyéni
jövedelem
42 75171 250
Ft/hó
között
van

Az
egyéni
jövedele
m
71 251
85.500
Ft/hó
között
van

Az
egyéni
jövedel
em
85.501
Ft/hó
között
van

100%

65%

40%

15 %

8%

0%

Az egyéni
jövedelem
42 75171 250
Ft/hó
között
van

Az
egyéni
jövedele
m
71 251
85.500
Ft/hó
között
van

Az
egyéni
jövedel
em
85.501
Ft/hó
között
van

2. Étkezés nappali ellátás keretében ( fogyatékosok)
Jövedelem

A egyén
14 250 Ft
/hó és ez
alatti
jövedelem
mel
rendelkezik

Az egyéni
jövedelem
14 251-28
500
Ft /hó
között van

Az egyéni
jövedelem
28 50142 750
Ft /hó
között van
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Kedvezmény
mértéke %100%
65%
40%
15 %
8%
0%
ban
kifejezve
5. A személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazható térítési díj csökkentések
jövedelem függvényében a Támogató szolgáltatás személyi segítése igénybe
vételekor
2011. április 01-től
Jövedelem

A nyugdíj minimum 350
%-a alatti jövedelem esetén

A nyugdíj minimum 350 %a fölötti jövedelemtől

99 750 Ft-ig

99 751 Ft-tól

100%

0 % (105 ft/óra)

Kedvezmény mértéke

A szociálisan nem rászoruló személy által fizetendő térítési díjak
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
támogató szolgálat:

4.500 Ft/hónap

személyi segítés:

450 Ft/óra/fő

szállítási díj:

160 Ft/km

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
8./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének
elfogadása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A koncepcióban meghatározottakat figyelembe véve készült a 2011. évi költségvetés. A kiadási
főösszeg 1. 162. 188 e Ft. A bevételeknek három forrása van, az intézményi saját működési
bevételek, állami támogatások és átvett pénzeszközök. A kiadásoknál négy csoport van, a
személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és a működési célra
átadott pénzeszköz. A társulás által fenntartott intézmény és munkaszervezet létszáma 2011.
évre 390, 75 fő. Felhatalmazzuk a munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenes szabad
pénzeszközeit hozam elérése érdekében fektesse be. Ezen túlmenően részletesen tartalmazza a
számokat az előterjesztés. A Független Könyvvizsgáló Jelentés szerint a 2011. évi költségvetési
határozattervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, és a könyvvizsgálónak nem
jutott tudomására olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok
megalapozottságát érintené, a határozattervezet határozatalkotásra alkalmas, és összességében
elfogadásra javasolja a Tisztelt Társulási Tanácsnak. Kérem, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság javaslatát ismertesse elnök asszony.
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság áttekintette ezt a tetemes anyagot, és elmondható, hogy
azok a település szintű egyeztetések, melyek megelőzték a költségvetés megalkotását
megtörténtek. Így javasoljuk elfogadásra.
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Elkészítette az iroda a költségvetésünket, de azt látom, hogy ez is egy feszítettebb költségvetés,
mint az elmúlt éveké. Nem minden esetben fedezi le a normatíva és a bevételeink nem úgy
alakulnak, ahogyan kellene ebben az esztendőben. A mi esetünkben is, hogy bejöttünk a teljes
feladatellátással, míg a korábbi években az volt a jellemző, hogy esetleg maradvány is
keletkezett és azt egyéb szociális feladatok ellátására, fejlesztésre tudtuk fordítani, most azt
látjuk, hogy a teljes szociális feladatellátáshoz hozzá kell még járulni a településnek egy
bizonyos összeggel, annak érdekében, hogy az ellátást biztosítani lehessen. Elfogadom a
költségvetést és tudomásul vettük, hogy ha a normatíva nem fedezi, akkor a saját
Önkormányzatnak kell a kiegészítést biztosítani, de tudnunk kell, hogy most az
Önkormányzatok gazdálkodása is sokkal nehezebbé válik. Korábbi években sokkal több
támogatást kaptunk kistérségi normatívaként, bizonyos feladatellátásokhoz, és az évek
folyamán ezt folyamatosan mindig csökkentették, a mindenkori állami költségvetésben.
Valamikor azért döntöttünk úgy, hogy ezeket a közös intézményeket létrehozzuk, mert
anyagilag a településeknek jobban megérte, és a szakmai munka színvonala javuljon. A
szakmai munkával minden rendben van, viszont, ha nem lesz elegendő a kistérségi kiegészítő
normatíva sem, akkor esetleg a kistérséges együttműködést is megkérdőjelezheti majd. Hiszen
nincs olyan ösztönző, ami miatt a települések létrehozzanak, ilyen szerveződést. Azt kérem az
intézményektől és az irodától is, hogy törekedjenek a további megtakarításokra, hogy minél
kevesebb kiegészítést kelljen a Társulásnak más forrásból előteremteni, és kérem, hogy mindig
egyeztessünk, hogy megtakarítást érhessünk el. A költségvetés elfogadását javaslom.
Pluhár László (Elek polgármester)
Gyakorlatilag egy paradox helyzetbe kerültünk a normatívák tekintetében, hiszen az elmúlt
években gyakorlatilag az alapnormatívák változatlanok teljes egészében vagy esetleg itt-ott
csökkentek is, pl.: az idősek bentlakásos otthonánál. Az a dolog, ami összehozott itt bennünket,
az egyik oldalról a közös irányítási rendszer, hiszen ennek is van egy megtakarítási oldala, a
másik a kiegészítő támogatás, ami az első években jelentős többletet jelentett az intézmények
esetében. Ez többletfeladatot, meg többletminőséget is jelenthetett meg jelentett is, és most
amikor egyre kevesebb vagy még hozzá kell adni a településeknek, akkor megkérdőjelezzük
ezt az egész dolgot. Itt a kiegészítő normatíva lényegesen több munkahely megtartását teszi
lehetővé, illetve ha keletkeznek újabb lehetőségek, akkor azokat meg tudjuk lépni. Elfogadásra
javaslom a költségvetést.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Észrevételem lenne. A 6-os § - ban, 390, 75 fő van írva létszámnak, illetve a mellékletben
kimunkáltak nem egyeznek. Ezért történt egy rövid egyeztetés, és 398, 75 fővel fogadjuk el a
költségvetést, ez kerüljön a határozatba, mivel a melléklet ezt a számot tartalmazza. Lőkösháza
tekintetében a szociális gondoskodást ellátó intézménnyel, illetve a Pedagógiai Szakszolgálattal
veszünk részt ebben a kistérségi feladatellátásban. Egyértelműen elmondhatom, hogy a
feladatellátás magasabb színvonalon valósul meg, hiszen olyan szakemberek segítik, a
munkánkat vezetik az ottani emberek kezét, akik nekünk helyben nem állnak rendelkezésre.
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Munkahelyek létesültek, mi csak pozitív értelemben részesültünk a kistérségi együttműködés
formáiból. A szociális gondoskodás területén az a normatíva, ami az alap normatíva, és ami a
kiegészítő normatívát jelenti, azzal együtt el tudjuk látni ezt a feladatot. Nem biztos, hogy
abban az esetben nem kellene hozzátenni, ha ezt nem a Társulás keretein belül tennénk.
Erkölcsileg, szakmailag, gazdaságilag is ez a forma ameddig működtethető, érdekeltsége a
településeknek, legalább is Lőkösházának mindenképpen.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Az intézmény költségvetése nagyon feszített. A legminimálisabb dolgokat tudtuk betervezni, de
érezzük, hogy e költségvetéssel ezt az évet végig tudjuk vinni. A települések költségvetését
valóban egyeztettük, és köszönöm Kétegyházának, mert elkészítette a költségvetést, és azt a
kiegészítést maguk állapították meg, amelyet hozzá kell tenni az intézmény működéséhez. Ami
fáj ebben a költségvetésben, hogy a dolgozók túlnyomó többsége minimálbéren él. Nem tudtuk
betervezni az étkezési támogatást, és ha megnézzük, a bölcsődében a bölcsődei gondozónő eteti
a gyerekeket, közvetlenül bánik az étellel, a szociális gondozó étkeztetést végez. Ha lehetne,
ezt a lehetőséget félévkor újra felülvizsgálnánk, hogy valamelyest Ők is részesedjenek.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ez nem jogszabály előírás? Mert az óvodában az óvónők részére biztosítani kell az étkezést,
pont azért, mert együtt étkezik a gyerekkel.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ezt kerestem a bölcsőde tekintetében. Lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy egy Szakmai
programba bele lehet írni, hogy az étkeztetés óvodában, illetve bölcsődében valahol a helyes
szokás kialakítását jelenti, tehát a neveléshez társul. Ebben az esetben valahol egy kötelező
feladatunk elvégezni, meg hogyan is nézne ki, hogy egy nappali ellátást nyújtó gyermek
intézményben nem étkeztetünk. Tehát a programunkba tehetjük bele, de jogszabályi
hivatkozást erre nem tudok.
Pluhár László (Elek polgármester)
A tavalyi évben valamennyi területen tudtunk fizetni étkezési hozzájárulást, illetve a csekket,
valamint ahol lehetőség volt rá, ott ruházati költségtérítést, iskoláztatási támogatást Eleken,
illetve közvetlenül valósítottuk ezt meg. Azt gondolom, ha túl vagyunk az első féléven, és az
első félévi mérlegünk erre lehetőséget ad, akkor látjuk a zárszámadási adatokból, vissza kellene
erre térni. Ha van lehetőség azon a területen, akkor segítsünk, hisz talán ott legnagyobb a
szükség. Szinte mindenki minimálbéren dolgozik, függetlenül attól, hogy pályakezdő vagy
idősebb.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Egyetértek, vissza fogunk erre térni, de attól tartok, hogy nincs puffer a költségvetésben és nem
valószínű, hogy találni fogunk forrást, de természetesen megnézzük, ha kell többször is, hátha
tudunk találni. Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 2011.
évi költségvetést eredetiben a 398, 75 fővel az előterjesztésben megfogalmazott határozati
javaslatnak megfelelően, 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:
22/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
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Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, valamint az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény alapján az alábbi határozatot alkotja:
E határozat hatálya Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásra, a Társulás
intézményére és Munkaszervezetére tejed ki.
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési szervei:
- Társulás Munkaszervezete
- Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
1. §
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi költségvetés
eredeti bevételi előirányzatát a kiadási főösszeggel egyezően
1.162.188 e Ft-ban állapítja meg.
2.§
A határozat 1-6. sz melléklete 2011. évre vonatkozóan szemlélteti az Egységes Szociális
Intézménynek, a Társulás Munkaszervezetének, valamint a Társulási szinten összesített
költségvetést.
3. §
A költségvetési év és az azt követő két év várható előirányzatait a 7-8. sz melléklet
tartalmazza.
4. §
A bevételek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.
-

Intézményi saját működési bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Állami támogatások
Átvett pénzeszközök

187.406 e Ft
0 e Ft
663.392 e Ft
310.440 e Ft

Ennek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
A kiadások az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra
1.
2.
3.
4.
5.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Működési célra átadott pénzeszköz

535.625 e Ft
133.388 e Ft
324.117 e Ft
0 e Ft
168.108 e Ft
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Ennek részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
A társulás által fenntartott intézmény és munkaszervezet létszámát 2011. évre 398,75 főben
határozza meg.
7. §
Az Egységes Szociális Intézmény és a Munkaszervezet bevételek és kiadások felhasználási
ütemtervét a 11-12. sz. mellékletek szerint határozza meg.
8. §
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a
munkaszervezet vezetőjét, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeit hozam elérése érdekében
fektesse be.
Záró rendelkezések
E határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1.-től kell
alkalmazni.
A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Munkaszervezetén keresztül gondoskodik
Az előirányzat módosításokat szükség szerint kell a Társulási Tanács elé beterjeszteni. A
jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési határozat módosításáról a Társulási
Tanács szükség szerint, de legkésőbb az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő
leadását megelőzően határoz.
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a tagintézményeknél
képződő bevételek, felhasználása a központi igazgatási költségeken túl az adott településeken
kerüljenek felhasználásra.
E határozat kihirdetésének napján az átmeneti gazdálkodásról szóló 142/2010.(XII.02.) sz.
határozat hatályát veszti.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint
9./ Kistérségi Iroda kiegészítő hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat
pénzeszköz átadásához
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Kérném elnök asszonyt, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát ismertesse.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ezt a kérdést javasolta újra tárgyalni, mert nem minden
esetben normatíva igénylés alapján történt ez a kimunkálás, ez a határozati javaslat, ami elénk
került. Ezért kérjük visszahozni olyan feltételek mellett, hogy a normatíva adatok szerepeltetése
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legyen minden egyes település esetében. Ez a javaslat kapott egyhangú támogatást a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság ülésén.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Így nem is kell, belemenjünk a napirend tárgyalásába. Aki elfogadja a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság javaslatát, mi szerint a normatíva adatok alapján kerüljön átdolgozásra és kimutatásra
a Kistérségi iroda kiegészítő hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat pénzeszköz
átadásához, 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:
23/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
normatíva adatok alapján kerüljön átdolgozásra és kimutatásra a Kistérségi iroda kiegészítő
hozzájárulása a központi orvosi ügyeleti szolgálat pénzeszköz átadásához.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla Kistérségi irodavezető
Határidő: értelem szerint
10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájában végzett
Ellenőrzési Jelentés megtárgyalása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet megtárgyalta. Kérem elnök asszonyt, hogy
javaslatukat ismertesse.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Ismertetném azt a három egyhangú igennel elfogadott javaslatot, melyet javasolnék a Társulási
Tanács elé elfogadásra. Gyakorlatilag került itt elénk egy anyag, ezt a szakmai anyagot újra
kellene tárgyalnunk, ezt követően kellene egy intézkedési tervet készíteni, ugyanakkor a másik
dolog, ami nem tűr halasztást, azonnali intézkedések megtételére, amennyiben szükség van, azt
meg kell, tegye az irodának mindenféle felhatalmazás nélkül, mert ezek nem érintik a testületet.
Az érintettektől természetesen észrevételeket kérni.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Észrevételeket kérnek, intézkedési tervet készítenek a következő ülésre az iroda, illetőleg a
halaszthatatlan intézkedéseket megteszi a jelentésben foglaltak alapján. Tehát ezt a döntést
hozta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. Amennyiben nincs észrevétel, hozzászólás, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Társulás munkaszervezete az érintettektől észrevételeket
kér, a következő ülésre elkészíti az Intézkedési tervet, valamint a halaszthatatlan intézkedéseket
megteszi a jelentésben foglaltak alapján, 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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24/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, a Társulás
munkaszervezete az érintettektől észrevételeket kér, a következő ülésre elkészíti az Intézkedési
tervet, valamint a halaszthatatlan intézkedéseket megteszi a jelentésben foglaltak alapján.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla Kistérségi irodavezető
Határidő: értelem szerint
11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratot
módosító okiratának elfogadása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A kérdés alapvetően technikai jellegű. Intézményvezető asszony kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
A Magyar Államkincstár kérte. Nem szerepelt az Alapító Okiratban az alapfeladat szám és azt
kéri kiegészíteni.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, mint a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító szerve, a
költségvetési szerv, alapító okiratát, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben
foglaltak alapján …/2011.(02. 23.) sz. határozatával az alábbiak szerint módosítja:
Az alaptó okirat 4. pontja kiegészül:
Az alaptevékenység jellege szerinti szakágazati száma: 881 000 Szociális és gyermekjóléti
ellátás szállásnyújtás nélkül.
Az alapító okiratból törlésre kerül a 12. pont:
Jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik a közintézmény.
Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak, 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:
25/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, mint a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító szerve, a költségvetési szerv
alapító okiratát, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján
…/2011.(02. 23.) sz. határozatával az alábbiak szerint módosítja:
Az alaptó okirat 4. pontja kiegészül:
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Az alaptevékenység jellege szerinti szakágazati száma: 881 000 Szociális és gyermekjóléti
ellátás szállásnyújtás nélkül.
Az alapító okiratból törlésre kerül a 12. pont:
Jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik a közintézmény.
Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban
maradnak.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
12./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító
Okiratának egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye módosított egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően, 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:
26/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye módosított egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát elfogadja:
Alapító okirat
A Többcélú Kistérségi Társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény alapján egységes szerkezetbe foglalva az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Költségvetési szerv neve és székhelye:
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
5700 Gyula, Galamb u. 21.
2. Illetékességi terület
Az alapító – Gyula Város, Elek Város , Kétegyháza Nagyközség és Lőkösháza Község –
közigazgatási területe.
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3. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa,
5700 Gyula, Damjanich u. 6.
3.1.Intézményegységek, telephelyek
1. Gyulai Intézményegység,
5700 Gyula, Galamb u 21.
2. Eleki Intézményegység
5742 Elek, Kétegyházi u. 23.
3. Lőkösházi Intézményegység
5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1.
4. Kétegyházi Intézményegység
5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
3.1.1.Az intézményegységek telephelyei:
3.1.1.1. Gyulai Intézményegység:
1. sz. Idősek Klubja, Gyula, Scherer F. u. 16.
2. sz. Idősek Klubja, Gyula, Almássy tér 9.
3. sz. Idősek Klubja, Gyula, Temesvári u. 6.
4. sz. Idősek Klubja, Gyula, Galamb u. 21
5. sz. Idősek Klubja, Gyula, Kálvin u. 35.
6. sz. Idősek Klubja, Gyula, Széchenyi u. 78.
7. sz. Idősek Klubja, Gyula, Cinka Panna u. 1.
8. sz. Idősek Klubja, Gyula, Csokonai u. 18.
9. sz. Idősek Klubja, Gyula, Leiningen u. 4.
„Napfény” Nappali központ, Gyula, Béke tér 1.
„ Szivárvány” Napközi Otthon ,Gyula, Károlyi M. u. 10/a.
Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Galamb u.. 21.
Nyugdíjasok Háza, Gyula, Eminescu u. 3.
Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Széchenyi u. 63.
1. sz. „Csemeteház” Bölcsőde, Gyula, Leiningen u. 4.
2. sz. „Tipegő-topogók” Bölcsőde, Gyula, Széchenyi u. 78.
Családsegítő Központ, Gyula, Hajnal u. 3.
Közösségi Ház, Gyula, Jókai u. 30.
3.1.1.2. Eleki Intézményegység
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5742 Elek, Kétegyházi u. 23.
Idősek Otthona és Klubja 5742 Elek, Gyulai u. 15.-17.
Fogyatékosok Nappali ellátása (5742.Elek,Lőkösházi út 12.)
3.1.1.3. Kétegyházi Intézményegység
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Fogyatékosok Nappali Intézménye, 5741 Kétegyháza Úttörő u. 26.
Idősek Klubja, 5741 Kétegyháza Széchenyi u. 25.
Bölcsőde, 5741 Kétegyháza Úttörő u. 116.
3.1.1.4. Lőkösházi Intézményegység
Gondozási Központ, 5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1.
4. Az intézmény által végzett alaptevékenységek
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Az alaptevékenység jellege szerinti szakágazati száma: 881 000 Szociális és gyermekjóléti
ellátás szállásnyújtás nélkül.
856 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
856012 Korai fejlesztés, gondozás (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
873 IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása(Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
873012 Időskorúak átmeneti ellátása (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása szociális ellátása (Gyula, Lőkösháza, Elek,
Kétegyháza)
879 EGYÉB BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
88. Szociális ellátás bentlakás nélkül
881 IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL
881011 Idősek nappali ellátása (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
881012 Demens betegek nappali ellátása (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsõdei ellátás (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889103 Házi gyermekfelügyelet (Gyula)
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889204 Kapcsolattartási ügyelet( Gyula)
88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889922 Házi segítségnyújtás (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889923 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889924 Családsegítés (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889925 Támogató szolgáltatás (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
(Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
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889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (Gyula, Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
89 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERÕSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK
8904 Esélyegyenlõséget és társadalmi integrációt elõsegítõ komplex és speciális
közfeladatok, programok és támogatások
89043 Szociális foglalkoztatás
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében(Gyula, Kétegyháza)
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében(Gyula,
Lőkösháza, Elek, Kétegyháza)
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
68 INGATLANÜGYLETEK
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5. Létrehozásáról rendelkező határozat: 96/2006. (XII. 01.) számú TT határozat
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény , valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások,
gyermekjóléti alapellátások.
7. Vállalkozási tevékenységet nem végez.
8. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek
pénzügyi-gazdasági feladatait az intézmény pénzügyi, gazdasági csoportja látja el.
9. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa pályázat alapján, a jogszabályoknak megfelelően nevezi ki.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Alapvető foglalkoztatotti jogviszony: közalkalmazott, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet:. munkaviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény szerint.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: (megbízási jogviszony) a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján.
11. A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
1.
Az alapító által a mindenkori költségvetésben rábízott pénzvagyon, valamint az intézmény
mindenkori mérlegében kimutatott vagyontárgyak
2.
A közintézmény épületei a Társulás tagönkormányzatainak törzsvagyon részét képezik,
melyek korlátozottan forgalomképesek, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
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biztosítékul felhasználni ezeket.
3.
Közintézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat és a használatba adott
ingatlanvagyont alaptevékenységének ellátásához szabadon felhasználhatja. Egyéb célú
hasznosításhoz az irányító szerv hozzájárulása szükséges.
4. Közintézmény az alapító által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján
gondoskodik feladatainak ellátásáról.
5.
Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a irányító szerv által jóváhagyott
költségvetésben kell előirányozni.
6. A pénzügyi igazgatási szakfeladatokon keletkezett kiadásait és bevételeit az ellátott
szakmai alaptevékenységeinek megfelelő szakfeladataira vezeti át.
12. Egyéb rendelkezések:
Az alapító szerv köteles átalakítani vagy megszüntetni a költségvetési szervet, ha
a) jogszabály a szervre vagy közfeladatra- ezt írja elő,
b) a szerv által ellátott közfeladat iránti szükséglet megszűnt,
c)
a szerv számára meghatározott közfeladatot legalább két éven át nem tudja
ellátni,és ennek oka az irányító szerv által sem szüntethető meg,
d)
hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető.
A közintézmény megszűnése a nyilvántartásból való törléssel - a törlés napján- következik be.
A közintézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve a nyilvántartásból való törlését a
alapító, irányító szerv kéri a Magyar Államkincstártól
Záradék
Jelen alapító okirat 2011. január 1 napján lép hatályba.
A jelen alapító okiratot (módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Gyula
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2011. február 23-i ülésén a
…/2011.(II. 23.) számú TT határozattal fogadta el, egyidejűleg – ugyanezen határozatával hatályon kívül helyezte az - intézmény alapításáról szóló 96/2006. (XII. 01.) számú TT
határozat és az azt módosító 73/2007. (VI. 28.) TT számú, a 108/2007.(X.16.) TT. számú, a
134/2007.(XII.20.)TT számú, a 74/2008.(VI.19.) TT számú és a 142/2008. (XII. 19.) TT, az
alábbi TT határozatokat módosítja 161/2010 (XII.13.) 162/2010.(XII.13.).
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
II.

Egyéb:

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
1.
Szeretném tisztelettel tájékoztatni a Tanácsot, hogy megállapodtunk a Damjanich
utcai ingatlan bérbeadójával, megszüntetjük közösen a bérbeadói szerződést és már át is
költözött az iroda a Béke sugárút. 39. szám alá. Gyula Város Önkormányzata térítésmentesen
biztosítja az irodát a kistérségnek, amivel megint komoly költséget tudunk megtakarítani. 133.
000.- Ft volt a havi bérleti díj, amit ezzel meg tudunk takarítani.
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
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Az előző ülésen beszéltünk arról, hogy a felvett 12. 000. 000.- Ft-os hitelünket
folyamatosan vissza fogjuk fizetni. Megérkezett február. 11.-én az első EU Önerő, ami 2. 272.
364.- Ft, így azonnal kértük a banktól a felvett hitel előtörlesztését ezzel az összeggel, ami meg
is történt február. 15-i határidővel.
2.

Lebenszky Attila (Ny. Irodavezető)
3.
Információt szeretnék kérni. Elterjedt a városban, és egy kicsit magam is érintve
vagyok, hogy 2007. január. 01 óta a mai napig, egy törvény szerint összeférhetetlenül dolgozik
a kistérség munkaszervezeténél Kóra János úr, és azt is mondják, hogy talán ezt már meg is
szüntette ezt az összeférhetetlenséget e hónap 28.-ig. Mivel én is érintve vagyok ebben, hiszen
én alkalmaztam és foglalkoztattam.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Önnek nagyon jól kellett volna tudni Lebenszky úr, hogy ez így összeférhetetlen volt, de ha jól
tudom, akkor meg is szüntette a Kóra úr, legalább is én szóban ilyen tájékoztatást kaptam.
Kóra János (feladat ellátási referens)
Az irodavezető asszonynak február. 17.-én írásban benyújtottam az erre vonatkozó intézkedést.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
4.
Nagy tisztelettel szeretném meghívni a kistérség valamennyi polgármesterét,
településünkön lesz egy szép kulturális rendezvény. Corvus - Kora Róbert 4. panoráma képét
festi a településen. Aki erről többet szeretne tudni, Lőkösháza honlapján megtekintheti az ezzel
kapcsolatos információkat. Ugyan a Holokauszt emléknapján nem tudjuk megtenni a képnek a
Lőkösházán történő leleplezését, de ezt megelőzően április 10-én, vasárnap délután 14. 00 órai
kezdettel, a Művelődési Házban nagy tisztelettel várunk mindenkit. Leleplezi a művész úr a 4
panorámaképét, és ezt követően a kép vándorútra indul, Budapesten kerül kiállításra.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs több észrevétel, bejelenteni való, köszönöm szépen a mai munkát, és a mai
rendkívüli ülést bezárom.
Gyula, 2011. február. 23.

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

----------------------------------------Kalcsó Istvánné jkv hitelesítő

------------------------------------Fazekas Ilona jkv vezető
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