
JEGYZŐKÖNYV

Készült:     

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011. 
május.  25-én  10.00  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  –  P.B.  elnöke,  Lőkösháza 
polgármester
   
Meghívottként megjelentek:
Klemmné  Kalcsó  Lilla  –  Kistérségi  Irodavezető,  Strifler  Györgyné  –  GYKESZGYI  Int. 
gazdasági  vezető,  Békési  Ilona  –  GYKESZGYI,  Hajdúné  Hergyán  Anna  –  GYKESZGYI, 
Szelezsánné  Poptyilikán  Anikó  –  Kistérségi  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat,  Gyimesi 
Krisztina  –  Kistérségi  Iroda  gazdasági  vezető,  Dr.  Legeza  László  –  Kistérségi  Iroda  jogi 
képviselő,   

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Köszöntök mindenkit a mai Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 3 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 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

86/2011.(V.25.) 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. május 25.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az írásban kiküldött napirendhez képest a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatára, kérem, 
hogy a 2. napirendet „Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése” vegyük le, mert 
ez még további vizsgálódást igényel. Roma programmal kapcsolatos Áfa ügyről van szó. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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87/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  a 
meghívóban feltüntetett napirendek közül a 2. napirendet „Doboz Nagyközség Önkormányzat 
Áfa visszafizetése” leveszi a fő napirendek közül.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. május 25.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A módosításnak megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat:

I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

II. Fő napirendek  :

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetési 
      beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Leltárkészítési és Leltározási 
     Szabályzatának elfogadása

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzkezelési Szabályzatának 
elfogadása 

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Felesleges Vagyontárgy Hasznosítási 
 és Selejtezési Szabályzatának elfogadása

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, valamint a 
     fizetendő térítési díjakról szóló 21/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat 
     módosítása 

6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és 
      Működési Szabályzatának módosítása

7./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
     programjának módosítása

8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 
      Okiratának módosítása

9./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának 
     módosítása 

10./ A Társulás tulajdonában levő Peugeot Expert kisbusz tartós használatba adása
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III. Zárt ülés:   

1./ Térítési díj csökkentése méltányosság alapján

IV.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 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

88/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a mai napirendi pontokat:

I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

II. Fő napirendek  :

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetési 
      beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Leltárkészítési és Leltározási 
     Szabályzatának elfogadása

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzkezelési Szabályzatának 
elfogadása 

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Felesleges Vagyontárgy Hasznosítási 
 és Selejtezési Szabályzatának elfogadása

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, valamint a 
     fizetendő térítési díjakról szóló 21/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat 
     módosítása 

6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és 
      Működési Szabályzatának módosítása

7./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
     programjának módosítása

8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 
      Okiratának módosítása
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9./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának 
       módosítása 

10./ A Társulás tulajdonában levő Peugeot Expert kisbusz tartós használatba adása

III. Zárt ülés:   

1./ Térítési díj csökkentése méltányosság alapján

IV.Egyéb:  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. május 25.

I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Itt az elmúlt  fél év során meghozott  Társulási határozatok végrehajtásáról van döntésenként 
beszámoló. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Lőkösháza  Önkormányzata  részéről  volna  kérés,  mi  szerint  volt  egy  átadott  pénzeszköz, 
melynek az elszámolási határideje 2011. március. 31-e volt, és eddig a határidőig nem tettünk 
eleget  egy adminisztratív  félreértés  miatt,  hiszen  abban  az  évben  kétszer  is  történt  átadott 
pénzeszköz Lőkösháza számára. Az első alkalommal, ami megtörtént 2009. 06.26-án, a másik 
pedig 2009. 12.18-án,  ezt  az átutalási  bizonylatokból  néztem meg a pénzügyön. Az elsővel 
elszámoltunk,  a  másodikkal  nem.  Szeretnék  kérni  egy határidő  módosítást  és  a  következő 
ülésre Lőkösháza Község elszámol az átadott pénzeszközzel.      

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Nagyon  örültem,  mikor  megláttam  ezt  az  anyagot.  Valóban  mulasztásban  voltunk,  hiszen 
otthon a saját településeinken minden testületi ülésen áttekintjük az azt megelőző időszakban 
elvégzett tevékenységünket és ezzel a formával fejezzük ki, hogy beszámolunk a képviselő-
testületnek arról, hogy mit tettünk, hogyan állnak a határozatok végrehajtása, folyamatban van 
vagy  befejeződött.  Ez  egy nagyon  nagy anyag,  ami  itt  elénk  került,  tételesen  átnéztem és 
meglepődtem  azon,  hogy  milyen  sokféle  döntést  hozott  a  Kistérségi  Társulás  ebben  az 
időszakban.  Zajlik  az  élet  és  nagyon  sokféle  problémát  oldottunk  meg  a  határozatainkkal. 
Egyetlen egy észrevételem lenne, van olyan része az anyagnak, ami túlságosan részletes. Úgy 
gondolom, hogy nem kell ilyen részletességgel a határozatokat, hogy tartalmazza, csak utalás 
kell rá, hogy megtörtént és végrehajtottuk. Bízom benne, hogy a következő időszakban minden 
hónapban látni fogjuk azt, hogy az előző időszakban milyen döntéseket hoztunk és ez hogyan 
került végrehajtásra. Örülök annak, hogy szépen, lassan látszik, hogy rendeződnek a soraink. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 2010. október. 19-től 
2011. április. 21-ig terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról, 
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azzal,  hogy  Lőkösháza  Község  a  részére  korábban  átadott  7.000.000,-  Ft  pénzeszköz 
felhasználásáról a következő Társulási Tanácsülésen fog beszámolni. Felkéri a munkaszervezet 
vezetőjét,  hogy  a  folyamatban  lévő  határozatokat  a  teljesítésig  kísérje  figyelemmel, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

89/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
2010.  október.  19-től  2011.  április.  21-ig  terjedő  beszámolót  a  lejárt  és  folyamatban  lévő 
határozatok  végrehajtásáról,  azzal,  hogy  Lőkösháza  Község  a  részére  korábban  átadott 
7.000.000,-  Ft  pénzeszköz  felhasználásáról  a  következő  Társulási  Tanácsülésen  fog 
beszámolni.   Felkéri  a  munkaszervezet  vezetőjét,  hogy a folyamatban lévő határozatokat  a 
teljesítésig kísérje figyelemmel. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök

  Klemmné Kalcsó Lilla Irodavezető 
Határidő: értelem szerint

I. Fő napirendek  :

1./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2010.  évi  költségvetési  
beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Megkérem elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság döntését.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  valóban  és  már  másodjára  tárgyalta  ezt  a  napirendet. 
Javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy amik a végszámokat 
nem befolyásolják, azokkal az apró pontosításokkal, amelyek a táblázatok belsejét érintik, azok 
történjenek meg, tehát a számszaki eltérések a táblázatban kerüljenek kijavításra a főszámok 
változatlan hagyása mellett. Ezt egyhangú igen szavazással javasoljuk elfogadásra. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben  nincs  kérdés,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  Társulás  2010. 
zárszámadási beszámolóját 2.142.770 E Ft bevétellel és 2.175.672 E Ft-os kiadással 12. 012 E 
Ft  módosított  pénzmaradvánnyal,  a  mérleget  egyező  eszköz-forrás  oldallal  231.  730  E  Ft 
mérleg főösszeggel jelen előterjesztés szerinti részletezésben azzal, hogy a számszaki eltérések 
a  táblázatban  javításra  kerülnek  a  főszámok  változatlan  hagyása  mellett,  kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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90/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás 
2010. zárszámadási beszámolóját 2.142.770 E Ft bevétellel és 2.175.672 E Ft-os kiadással
12. 012 E Ft módosított pénzmaradvánnyal, a mérleget egyező eszköz-forrás oldallal 231. 730 
E Ft  mérleg  főösszeggel  jelen  előterjesztés  szerinti  részletezésben  elfogadja,  azzal,  hogy a 
számszaki eltérések a táblázatban javításra kerülnek a főszámok változatlan hagyása mellett.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. május 25.

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Leltárkészítési és Leltározási 
     Szabályzatának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Itt konkrét hiányosságok voltak, amiket a belső ellenőrzés is megállapított szabályzatok terén, 
részben  hiányoztak,  részben  aktualizálni  kellett  őket.  Most  több  ilyen  szabályzat  került 
napirendre,  amit  az  iroda  elvégzett  feladatként.  Ezt  is  tárgyalta  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző 
Bizottság, kérném ismertetni az állásfoglalást. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság állásfoglalása a szabályzat elfogadása egy módosítással, mi 
szerint a szabályzat hatályosulásának időpontja módosulna 2011. május 26-ra. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  hozzászólás,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  az  előterjesztés 
mellékleteként 2011. május 26-i hatállyal a Társulás Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatát, 
valamint  felhatalmazza a Társulás elnökét  a szabályzat  aláírására,  kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

91/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés mellékleteként 2011. május 26-i hatállyal elfogadja a Társulás Leltárkészítési és 
Leltározási Szabályzatát. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szabályzat aláírására. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. május 26.

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Pénzkezelési Szabályzatának 
       elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Megkaptuk  az  előző  szabályzatot  összehasonlítás  végett,  tehát  ez  egy  aktualizálás.  Ezzel 
kapcsolatban mi volt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság döntése?
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 egyhangú igennel támogatta a fent említett módosítással 
együtt a hatályosulást illetően. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  hozzászólás,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja az  előterjesztés 
mellékleteként 2011. május 26-i hatállyal a Társulás Pénzkezelési Szabályzatát. Felhatalmazza 
a Társulás elnökét a szabályzat aláírására, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

92/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés  mellékleteként  2011.  május  26-i  hatállyal  elfogadja  a  Társulás  Pénzkezelési 
Szabályzatát. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szabályzat aláírására. 
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. május 26.

4./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Felesleges  Vagyontárgy  
Hasznosítási és Selejtezési Szabályzatának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ezt a napirendet is tárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. Kérem ismertetni.   

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság állásfoglalása ebben is előzőekkel megegyező. 
     
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Itt van a régi is a mellékletben, látható, hogy mi az aktualizált ahhoz képest. Ha nincs kérdés, 
észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja az  előterjesztés  mellékleteként 
2011.05.26-i  hatállyal  a  Társulás  Felesleges  Vagyontárgy  Hasznosítási  és  Selejtezési 
Szabályzatát.  Felhatalmazza  a  Társulás  elnökét  a  szabályzat  aláírására,  kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

93/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés mellékleteként 2011.05.26-i hatállyal elfogadja a Társulás Felesleges Vagyontárgy 
Hasznosítási  és  Selejtezési  Szabályzatát.  Felhatalmazza  a  Társulás  elnökét  a  szabályzat 
aláírására. 
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. május 26.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Köszönöm az irodának, hogy folyamatosan állítják helyre a rendet szabályzatok terén is.   

5./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, valamint a 
     fizetendő térítési díjakról szóló 21/2011.(II.23.) sz. Többcélú Társulási határozat 
     módosítása 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Arra kérjük Kétegyháza Nagyközséget, hogy április 15-től léptesse hatályba az új rendeletet, 
mint ahogy a másik három Önkormányzat, mert ezt nem hangoltuk össze rendesen. Kérem a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság állásfoglalását ismertetni.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúan támogatja a határozati javaslatot. 

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
A Pénzügyi  és Ellenőrző  Bizottsági  ülésen is  elmondtam,  mindenki  megnyugtatására,  hogy 
tegnap Képviselő-testületi ülésünk volt és megtörtént a határozatunk módosítása, tehát április 
15-el mi is elfogadtuk. Most már véglegesnek tekintendő ez a dátum és innen dolgozhattak is 
vele a kollegák. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  kérdés,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  a  Gyulai  Kistérség 
Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális 
ellátásának  igénybevételéről,  valamint  a  fizetési  térítési  díjakról  szóló  21/2011.  (II.23.)  sz. 
Többcélú  Társulási  határozatát  akként  módosítja,  hogy hatályba  lépésének  határideje  2011. 
április  15.  Felkéri  Kétegyháza  Nagyközség  Önkormányzatát,  hogy  a  módosított  határidőt 
figyelembe véve alkosson rendeletet, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

94/2011.(V.25.) 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 21/2011. (II.23.) 
sz. Többcélú Társulási határozatát akként módosítja, hogy hatályba lépésének határideje 2011. 
április  15.  Felkéri  Kétegyháza  Nagyközség  Önkormányzatát,  hogy  a  módosított  határidőt 
figyelembe véve alkosson rendeletet. 

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

Határidő: azonnal

6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és 
      Működési Szabályzatának módosítása
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az  SZMSZ  módosítására  a  fenntartó  székhelyének  változása  miatt  van  szükség.  Eddig 
Damjanich utca 6. volt, mos már Béke sugárút 39. Gyula Város Önkormányzata ingyenesen 
biztosítja a Kistérségi Irodának a székhelyet. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, 
szavazzunk.  Aki  ezzel  egyetért,  és  ennek  megfelelően  elfogadja  az  előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

95/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
A fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Damjanich u. 6. szám helyébe
- 5700 Gyula, Béke sgt. 39. szám kerül.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa felkéri  az intézmény 
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes intézményi Szervezeti és 
Működési Szabályzat elkészítéséről.

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

Határidő: azonnal

7./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai 
     programjának módosítása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ugyanez  a  módosítás  a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye 
Szakmai  programjában.  Ha  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki 
elfogadja az intézmény szakmai programjának módosítását a fenntartó székhelyének változása 
miatt,  az  előterjesztésben  megfogalmazottak  szerint,  kézfelnyújtással  szavazza  meg. 
Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

96/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Szakmai  programjainak 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
A fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Damjanich u. 6. szám helyébe
- 5700 Gyula, Béke sgt. 39. szám kerül.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa felkéri  az intézmény 
igazgatóját,  hogy gondoskodjon a  jelen módosítás  alapján az egységes  Szakmai programok 
elkészítéséről.
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Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató

Határidő: azonnal

8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító 
      Okiratának módosítása

      

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Alapító  okiratban  is  át  kell,  vezessük  a  székhelymódosítást.  Ha  nincs  kérdés,  észrevétel, 
hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  fenntartó  székhelyének  változása  miatt 
szükségessé váló alapító okirat módosítást a jelen előterjesztésben megfogalmazottak szerint, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

97/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítását az 
alábbiak szerint fogadja el: 
A fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Damjanich u. 6. szám helyébe
- 5700 Gyula, Béke sgt. 39. szám kerül.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa felkéri  az intézmény 
igazgatóját,  hogy gondoskodjon  a  jelen  módosítás  alapján  az  egységes  intézményi  Alapító 
Okirat elkészítéséről.

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

Határidő: azonnal

9./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Kistérségi  Iroda  Alapító  
Okiratának módosítása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A  Magyar  Államkincstár  egy  hiánypótlást  adott  ki  és  néhány  módosítást  kér.  Egy-egy 
kifejezést kér, másikkal helyettesíteni, kiegészítő tevékenység helyébe vállalkozásit kér, típus 
szerinti besorolást törlésre kéri, illetőleg közhatalmi kifejezést kér törölni, meghatározásra kerül 
a munkaszervezet vezetőjének neve, megbízatásának időpontja, tartalma és az iroda pecsétje. 
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki ennek megfelelően 
elfogadja az előterjesztésben megfogalmazott  határozati  javaslatot, kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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98/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító 
Okiratának módosítása

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Tanácsa,  munkaszervezetének  – 
továbbiakban: Iroda - alapító okiratát, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának 
04/583176/3/2011.sz. végzésére figyelemmel az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat első bekezdése helyébe a következő lép:
„A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. Törvény 
4. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. a alapján az 
alábbi alapító okiratot adja ki”

A „kiegészítő” tevékenység helyébe a „vállalkozási” tevékenység megnevezés lép.
A típus szerinti besorolás, törlésre kerül.
A „közhatalmi” kifejezés, törlésre kerül.
Meghatározásra kerül a munkaszervezet vezetőjének neve, megbízatásának időpontja, 

tartama:
A Kistérségi  iroda  vezetője  neve:  Klemmné Kalcsó Lilla,  megbízatásának időpontja:  2010. 
december 15-től, határozatlan időre szól.

Meghatározásra kerül az iroda pecsétje:
Az Iroda pecsétje tartalmazza: elnevezését, címét, telefonszámát és adószámát, lenyomata az 
alábbi:
Az  alapító  okirat  jelen  módosítását a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsa a 2011. május 24-i ülésén a /2011.(V.24.) számú TT határozattal fogadta el; 
egyidejűleg intézkedik a jelen változással érintett egységes szerkezetű okirat elkészítéséről.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2011. május 25.

10./ A Társulás tulajdonában levő Peugeot Expert kisbusz tartós használatba adása
  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Kistérség annak idején, pályázaton nyert  egy kisbuszt,  ami nincs kihasználva.  Két verzió 
volt, először az, hogy eladjuk, de aztán Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata jelezte, hogy 
tudnák hasznosítani,  ezért  egy olyan  határozati  javaslatot  terjesztettem a Tanács  elé,  amely 
szerint tartós használatba adjuk Kétegyházának azzal, hogy a költségeket ők fogják viselni.    

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Véletlenül  tudtam meg,  hogy felértékelni  viszik  a  járművet,  mert  éppen  nálunk  volt,  mert 
kölcsön  kértük.  Egy  gépjárműve  van  a  településünknek  és  ezzel  kell,  hogy  megoldjuk  a 
Nagyközségben a feladatellátást  az oktatási  intézmények vonatkozásában, közművelődés,  az 
önkormányzat  esetében és a civil  szervezeteket  is ezzel  szoktuk kisegíteni.  Mi nem tudunk 
magunknak járművet  vásárolni.  Másnap mikor  hoznunk kellett  volna vissza a gépjárművet, 
jelezte  az  Irodavezető,  hogy  hozzuk  időben,  mert  viszik  felértékeltetni,  mert  az  lenne  a 
javaslatuk, hogy adja el a kistérség, mert csak ott áll és költségek vannak ezzel kapcsolatban. 
Mi ezt  akkor  megbeszéltük  a  testülettel,  hogy ennek a fenntartását  vállaljuk.  Előző ülésen 
elhangzott, hogy Elek Városnál kettő ilyen gépjármű van kint, a gyulai szociális intézménynél 
is van olyan gépjármű, amelyeket tartós használatba adott a mi Társulásunk. Ezért kértem és 
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kérem  jelenleg  is  a  tisztelt  Társulási  Tanácsot,  hogy  bocsássa  ezt  rendelkezésünkre. 
Természetesen  ezt  a  jogot  megtartom,  megadom,  ha  a  kistérség  települései  szeretnék  ezt 
elkérni, mert egy évben egyszer vagy kétszer szükségük van rá, Kétegyháza Önkormányzata is 
oda fogja adni ezt a járművet,  hogy a kistérségi feladatellátás ne szenvedjen kárt.  Kérem a 
tisztelt  Társulási  Tanácsot,  hogy  szíveskedjenek  nekünk  ezt  a  mai  naptól  átadni,  mert 
egyébként hivatalosan holnaptól is kértük volna.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Örömmel segítünk, ha lehetőség van rá. Ha nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja,  hogy a  Társulás  tulajdonában lévő Peugeot  Expert  típusú JLN-148 rendszámú 9 
személyes kisbuszt, tartós használatba adja Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata részére. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét  a megállapodás aláírására,  kézfelnyújtással  szavazza meg. 
Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

99/2011.(V.25.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  a 
Társulás tulajdonában lévő Peugeot Expert típusú JLN-148 rendszámú 9 személyes kisbuszt, 
tartós  használatba  adja  Kétegyháza  Nagyközség  Önkormányzata  részére.  Felhatalmazza  a 
Társulás elnökét a megállapodás aláírására. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs több észrevétel,  bejelenteni való, köszönöm szépen a mai munkát, a mai 
nyílt ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk tovább a munkánkat. 

Gyula, 2011. május 25.

--------------------------------------- -----------------------------------------
     Dr. Görgényi Ernő elnök   Kalcsó Istvánné jkv hitelesítő

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