
JEGYZŐKÖNYV

Készült:     

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Kistanácskozó termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011. 
június  29-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, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, 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 
Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármesterét javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2  
igen szavazattal,1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

101/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

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

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
            Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
Határidő: 2011. június 29.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az írásban kiküldött napirendeket ismertetem. 

I. Beszámoló:  

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2010 évi 
     Szakmai Beszámolójának elfogadása

II. Fő napirendek  :

1./ Lőkösháza részére átadott 7. 000. 000.-Ft pénzeszköz elszámolása
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2./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti 
     létszámának bővítése a Kétegyházi Intézményegységben, amely a fogyatékkal élők   
     nappali ellátása szakfeladaton valósul meg

3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti és dolgozói 
     létszámának bővítése a Gyulai és  Kétegyházi Intézményegységekben, amely a házi 
     segítségnyújtás szakfeladaton valósul meg

4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim 
     Stefánia Mária (Almássy Kálmánné tér 9.) Nappali Központjában fogyatékosok és 
     pszichiátriai betegek nappali ellátásának engedélyezése 

5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Számviteli Politikájának elfogadása

6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Folyamatba Épített Utólagos Vezetői 
     Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzatának elfogadása

7./ Roma Közmunkaprogram során beszerzett tárgyi eszközök megosztása 

 8./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése

 9./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló gépjárművek 
     forgalmi engedélyébe történő üzembentartói bejegyzés  

10./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim 
     Stefánia Mária Nappali Központ (5700 Gyula, Almássy K-né tér 9.) Szakmai 
     programjának módosítása 

11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim 
     Stefánia Mária Nappali Központ (5700 Gyula, Almássy K-né tér 9.) Házirendjének 
     módosítása

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

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

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

15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
       Intézmény Alapító Okiratának módosítása

16./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
       Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása

17./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 05/2011 (I.31.) számú határozatának 
       módosítása
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III.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:

102/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a mai napirendi pontokat:

I. Beszámoló:  

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2010 évi 
     Szakmai Beszámolójának elfogadása

II. Fő napirendek  :

1./ Lőkösháza részére átadott 7. 000. 000.-Ft pénzeszköz elszámolása

2./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti 
     létszámának bővítése a Kétegyházi Intézményegységben, amely a fogyatékkal élők   
     nappali ellátása szakfeladaton valósul meg

3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti és dolgozói 
     létszámának bővítése a Gyulai és  Kétegyházi Intézményegységekben, amely a házi 
     segítségnyújtás szakfeladaton valósul meg

4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim 
     Stefánia Mária (Almássy Kálmánné tér 9.) Nappali Központjában fogyatékosok és 
     pszichiátriai betegek nappali ellátásának engedélyezése 

5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Számviteli Politikájának elfogadása

6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Folyamatba Épített Utólagos Vezetői 
     Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzatának elfogadása

7./ Roma Közmunkaprogram során beszerzett tárgyi eszközök megosztása 

 8./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése

 9./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló gépjárművek 
     forgalmi engedélyébe történő üzembentartói bejegyzés  

10./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim 
     Stefánia Mária Nappali Központ (5700 Gyula, Almássy K-né tér 9.) Szakmai 
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     programjának módosítása 

11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim 
     Stefánia Mária Nappali Központ (5700 Gyula, Almássy K-né tér 9.) Házirendjének 
     módosítása

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

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

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

15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
       Intézmény Alapító Okiratának módosítása

16./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
       Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása

17./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 05/2011 (I.31.) számú határozatának 
       módosítása

III.Egyéb:  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. június 29.

I. Beszámoló:  

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2010 évi 
     Szakmai Beszámolójának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Igazgató asszony kíván-e napirenddel kapcsolatban kiegészítést tenni?

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Csak  néhány  mondatban  szeretnék  összefoglalni,  hiszen  a  beszámoló  elég  terjedelmesre 
sikerült, talán azért mert nagyon sok feladatot látunk el. Az intézmény legfontosabb feladata a 
szociális alapellátás biztosítása, az idős ellátás tekintetében. Minél tovább otthon maradjanak a 
saját  családjuk körében, az emlékeik és értékeik között.  Minden település  tekintetében házi 
segítségnyújtás és az étkeztetés jelentős fejlődésen ment át. Van olyan település, ahol több mint 
50%-os növekedés figyelhető meg. Ez a település kiemelkedően a házi segítségnyújtásra azért 
összpontosított, hiszen nincs idősek otthona. Ugyanezt tapasztaltam a másik kisebb településen, 
ahol  a lakosság szám arányához mérten  rendkívül  magas.  Ezzel  az otthonmaradást  valóban 
elősegítjük és az időseknek egy kedvezőbb életvitelt biztosíthat, talán még az életkorukat is 
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meg tudjuk valamivel hosszabbítani. A támogatások mértéke az elmúlt években csökkent, ha a 
normatívát nézzük. Az egyik ok, hogy a támogatások egy része és ez kedvezőbb, pályázati úton 
valósul  meg.  Tehát  nem  normatívaként  kapjuk,  hanem  pályázatot  kellett  benyújtanunk  és 
minden  pályázatunk  sikeres  volt.  Ennek  eredményeként  tavaly  több  mint  kilencvenmilliós 
pályázati pénzhez jutott az intézmény. Hátránya az, hogy ha plusz megtakarítás van ezekből a 
támogatásokból,  más  ellátásra  nem módosítható  át,  ugyanarra  a  feladatra  kell  elkölteni.  Az 
étkeztetésben is jelentős növekedés figyelhető meg. Ma már nem csak az idősek jelennek meg 
az étkeztetés szakfeladaton, hanem sajnos olyan aktív korúak is, akiknek nincs munkája és a 
családjuk nehéz helyzetbe került, az ő számuk is növekedett. Annak ellenére, hogy a normatív 
támogatás jelentős mértékben csökkent a saját bevétel az intézménynek 7,5%-al növekedett. Az 
ellenőrzések minden évben folyamatosan megtörténtek, a Magyar Államkincstár ellenőrizett. 
Az ellenőrzések célpontja a támogató szolgálat,  a közösségi, pszichiátria, illetve a közösségi 
szenvedélybeteg ellátás, valamint az idősek otthona volt. Ezen esetekben jelentős hibákat nem 
tapasztaltak,  több  esetben  az  NRSZH  is  kiemelte  az  intézmény  szakmai  munkáját.  Úgy 
gondolom,  hogy  a  csökkenő  állami  támogatások  ellenére  megoldottuk  mindazokat  a 
feladatokat,  melyeket  a  települések  ránk  bíztak.  Igyekeztünk,  viszont  a  fejlesztéseket  nem 
tudjuk olyan mértékben megvalósítani, mint ahogy szerettük volna.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Gyula  Város  nevében  tudok  nyilatkozni,  hogy  elismeréssel  tudunk  adózni  az  intézmény 
munkája iránt, nemcsak azért, mert a szakmai ellenőrzések rendre kiválóra minősítik, de azt 
tapasztalom,  és  ezzel  nem  vagyok  egyedül  az  önkormányzatnál,  hogy  a  partnerség,  a 
problémamegoldó képesség, a pozitív hozzáállás, jellemzi ezt az intézményt és ez, az ügyfelek, 
az ellátottak számára is nyilvánvaló, és az ő részükről is dicséreteket szoktam hallani. Külön 
elismerés  a  szociális  város  rehabilitáció  lebonyolítása  során  végzett  munkájáért  az 
intézménynek, mert ebben jelentős szerepe volt. Jó hír, hogy megnyertük a pályázatot a Jókai 
utcai  épület  felújítására.  Infrastruktúra  fejlesztés  terén,  legalább  is  Gyulai  viszonylatban, 
jelentős előrelépést tudunk felmutatni. 

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Valóban  egy  nagyon  összefogott,  jó  munka  folyik  az  intézményben.  A  szociális 
ellátórendszerben lehetséges minden területen igyekeztetek a maximumot nyújtani, és nemcsak 
Gyula Városában, hanem a kistérség összes településén, így Kétegyházán is, bár mi később 
kacsolódtunk  be  a  teljes  feladatellátással.  A  Kétegyházi  gondozottaktól  is  elégedett 
visszajelzést kaptunk. Intézményvezető asszony, tavaly is megköszöntem a munkátokat és most 
is  megköszönöm ezt  a nagy beszámolót,  amit  elkészítettetek.  Kívánom,  hogy ezen a nehéz 
munkaterületen, szociális területen legyen mindig elég lelkesedés és kitartás bennetek a munka 
elvégzéséhez. Mi is tapasztaljuk, hogy megviseli a lakosságot, ez a nehéz pénzügyi  helyzet, 
amibe a válság miatt került országunk és így a lakosság is, és egyre jobban ki kell tárnunk a 
karunkat  és  mindenkinek  segíteni  kell,  aki  nehéz  helyzetbe  került  a  településen,  és  ezt  a 
segítséget elsősorban a gondozási központok alkotják. Azt kérem, hogy köszönjük meg írásban 
is  és  ha  lehetőségünk  lesz  rá,  akkor  a  későbbiekben  anyagi   eszközökkel  is  mondjunk 
köszönetet a munkájukért, a fáradhatatlanságukért, amit tesznek ezen a területen. Kívánok jó 
munkát és jó egészséget. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Jogszabályok változások következtében, csökkenő finanszírozás. Ez számszerűsítve kistérségi 
szinten  25%,  221  millió  forint.  Ez  egy  nagyon  tetemes  szám,  amellyel  csökkent  ennek  a 
Társulási  intézménynek a normatív finanszírozása. Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás a 
legnépszerűbb és a legdinamikusabb.  Ennek ellenére való igaz,  az ellátottak létszáma ezzel 
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párhuzamosan, a dolgozói létszám majdnem 35 fővel növekedett azt elmúlt évben és a saját 
bevétel is 12 millió forint intézményi szinten. Ez mindenképpen kiemelendő, és ez azt jelzi, 
hogy komoly erőfeszítések állnak ezen feladatteljesítések mögött. Fontos ez a feladat mindenki 
számára, az ellátottak szempontjából is egyes településeken, így Lőkösházán is. Egyre több a 
rászoruló,  sajnos,  sokan megjelennek ebben a rendszerben.  Önkormányzat  szempontjából  a 
munkahelyteremtés lehetősége. Kis településen a hölgyek számára talán az egyetlen lehetőség 
arra, hogy munkahelyet tudjunk teremteni, ami nagyon fontos. Nagy örömmel tapasztalom és a 
szolgáltatást igénybe vevők is, hogy egy nagyon komplett dolog folyik a településen, hiszen 12 
féle  szociális  szolágáltatást  nyújtunk  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatás  is  zajlik  az 
intézményben. Volt egy kis tárgyi  eszközfejlesztés, dolgozói létszám növekedett,  az ellátotti 
létszám növekedett  és  közös  célkitűzéseink  vannak  a  jövőre  nézve  is,  amely  úgy  magába 
foglalja új szolgáltatások indítását, mint meglévő szolgáltatásaink esetén az ellátotti és dolgozói 
létszám növelését.  Ehhez  nagyon  jó  kedvet  és  jó  egészséget  kívánok.  Köszönöm az  itteni 
vezetésnek  is  a  településen  működő  intézményvezetőinek,  benne  dolgozóknak  az  éves 
munkáját. Ez egy nagyon eredményes és közösségi összefogáson alapuló munka volt, amit a 
beszámolóban leírtak bizonyítanak. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több kiegészíteni való, hozzászólás, kérem, szavazzunk alelnök asszony javaslatának 
megfelelően.  Aki  elfogadja,  hogy  a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti 
Intézménye  2010  évi  Szakmai  Beszámolóját  a  jelen  előterjesztés  mellékleteként  elfogadja, 
egyben elismeréssel adózik az intézmény vezetői és dolgozói eredmények előtt és megköszöni 
a 2010. évi munkát, 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:

103/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2010 évi Szakmai Beszámolóját a 
jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja, egyben elismeréssel adózik az intézmény vezetői 
és dolgozói eredmények előtt és megköszöni a 2010. évi munkát. 

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

Határidő: azonnal
      

I. Fő napirendek  :

1./ Lőkösháza részére átadott 7. 000. 000.-Ft pénzeszköz elszámolása
    
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Határozati  javaslat  szerint  az  elszámolást  elfogadjuk,  az előterjesztéshez  van mellékelve  az 
önkormányzat levele, amelyben részletezi az elszámolást. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  egyhangú  igen  szavazattal  javasolja  elfogadásra. 
Fejlesztésre fordítottunk ebből a 7 millió forintból 36%-ot, szociális feladatellátásra 37%-ot és 
szociális feladatnak tekintendő a törvény szerint a gyermekek napközbeni ellátására 26%-ot. 
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Ezt  a  támogatást  a  törvények  szerint  a  lehető  legjobb  tudásunk  szerint  használtuk  fel  a 
településen élők javára.

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Megerősíteni  szeretném. Átnéztem a területeket,  hogy hol került  felhasználásra és javaslom 
elfogadásra, mert valóban olyan célokat szolgált, ami szociális jellegű.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több hozzászólás, kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Lőkösháza 
részére  7.  000.-  000.-  Ft  szociális  feladatellátáshoz  kapcsolódó  kiadásokra,  fejlesztésekre 
átadott pénzeszközről szóló elszámolást, 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:

104/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy 
Lőkösháza  részére  7.  000.-  000.-  Ft  szociális  feladatellátáshoz  kapcsolódó  kiadásokra, 
fejlesztésekre átadott pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja.
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

2./  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  ellátotti  
létszámának  bővítése  a  Kétegyházi  Intézményegységben,  amely  a  fogyatékkal  élők  
nappali ellátása szakfeladaton valósul meg

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Négy fővel  bővülne  a  Kétegyházi  intézményegységben  az  ellátotti  létszám és  így  24  főre 
módosulna. 

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Azért  kértük  ezt  a  bővítést,  ennek  a  lehetőségnek  a  megteremtését,  mert  sikerült  ismét 
meggyőzni olyan családokat, ahol sérült gyermekeket nevelnek, sérült fiatalokat nevelnek. A 
közösségben foglalkoznak velük, értelmesebben tölthetik el időt és a munkára is szoktathatjuk 
egy picit őket. Számunkra ez nagydolog. Nagydolog volt,  az is mikor be tudtuk indítani az 
intézményt, de utána hosszú ideig nem vállalkoztak rá. Bizonyára szakma találkozik ilyennel 
gyakran, hogy nem lehet kimozdítani ezeket a gyermekeket és most végre lehetőségünk van 
arra,  hogy bevonjuk  őket  ebbe  a  közösségi  tevékenységbe.  Szeretnénk  majd  ezt  tovább  is 
bővíteni. Egyenlőre azért nem kérünk nagyobb bővítésre lehetőséget, mert még nem vagyunk 
biztosak abban, hogy ez megvalósul a közeljövőben. Ez az egyetlen egy lehetőség egyrészt, 
hogy  komfortosabbá  tegyük  az  emberek  életét  ebben  a  nehéz  helyzetben,  másrészt,  hogy 
munkahelyet teremtsünk. Kis településen ez sokat jelent, mert megoldja néhány család anyagi 
problémáit  és  megélhetést,  biztonságot  teremt  számukra.  Szeretnénk  a  jövőben  tovább 
fejleszteni ezt  az intézményrendszert,  mert  régóta beszélünk róla, hogy egy szociális  otthon 
kiépítésére  vállalkozna  az  önkormányzat  és  ebben  kérnénk  segítséget.  Most  már  nagyon 
aktuális, mert attól függetlenül, hogy az otthongondozás megerősödött és egyre több személy 
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esetében  tudjuk az  otthoni  ellátást  biztosítani,  még  is  vannak olyan  személyek,  akik  olyan 
helyzetbe  kerülnek,  hogy  már  otthon  nem  láthatók  el,  éjjel,  nappal  gondozás  szükséges 
számunkra, ezért mindenképp ezt a közeljövőben szeretnénk megvalósítani. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  megtárgyalta  a  napirendet  és  egyhangúan  támogatja  az 
elfogadását. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  több  hozzászólás,  kérdés,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy  a 
Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye Kétegyházi 
Intézményegységében a fogyatékkal élők nappali ellátása tekintetében az ellátotti létszámot 4 
fővel  megemeli.  A  működési  engedély  módosítását  követően  az  ellátotti  létszám  24  főre 
módosul, 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:

105/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegységében a 
fogyatékkal  élők  nappali  ellátása  tekintetében  az  ellátotti  létszámot  4  fővel  megemeli.  A 
működési engedély módosítását követően az ellátotti létszám 24 főre módosul.  

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

Határidő: azonnal

3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye ellátotti és dolgozói  
létszámának  bővítése  a  Gyulai  és  Kétegyházi  Intézményegységekben,  amely  a  házi  
segítségnyújtás szakfeladaton valósul meg

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztés a Kétegyházi intézményegységben a dolgozói létszám bővítését tartalmazza. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén is elmondtuk, hogy minden egyes esetben örömmel 
teszünk eleget ilyen előterjesztés véleményezésének, hiszen ez mindig arról szól, hogy ellátotti 
létszámnövekedés,  amely  maga  után  vonja  a  dolgozói  létszám  növekedését  is.  Bármely 
településen, vagy telephelyen, tagintézmény vonatkozásában jelentkezik, ez egy pozitív dolog, 
amit  csak  támogatni  lehet.  A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  egyhangúan  támogatja  a 
határozati javaslat elfogadását.

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 közalkalmazotti álláshelyeinek számát 5 új 
státusszal megemeli, így 325,75-ről 330,75-re növekszik. A házi segítségnyújtásban részesülők 
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engedélyezett száma kistérségi szinten 975-ről 1065-re növekszik. Ellátotti létszám alakulása a 
módosítást  követően: Gyula: 540 fő, Elek: 245 fő, Kétegyháza: 150 fő, Lőkösháza: 130 fő, 
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:

106/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  közalkalmazotti  álláshelyeinek 
számát  5  új  státusszal  megemeli,  így 325,75-ről  330,75-re  növekszik.  A  házi 
segítségnyújtásban  részesülők  engedélyezett  száma  kistérségi  szinten  975-ről  1065-re 
növekszik.
Ellátotti létszám alakulása a módosítást követően:
Gyula: 540 fő
Elek:    245 fő
Kétegyháza: 150 fő
Lőkösháza:   130 fő
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök

  Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal

4./  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Wenckheim  
Stefánia  Mária  (Almássy  Kálmánné  tér  9.)  Nappali  Központjában  fogyatékosok  és  
pszichiátriai betegek nappali ellátásának engedélyezése 

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A határozati javaslat elfogadásával 15 fő fogyatékkal élő és 15 fő pszichiátriai beteg nappali 
ellátására válik lehetőség, így a közalkalmazotti létszámot is növelnénk 4 fővel.  

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Örömmel  tájékoztatom  a  Társulási  Tanács  résztvevőit  a  Wenckheim  Stefánia  Mária  új 
intézményegység  beindításáról,  amely a  Városi  Szociális  Rehabilitációs  program,  keretében 
valósult meg. Növeljük a fogyatékkal élők ellátását, illetve jó minőséget kívánunk létrehozni. A 
15 fő fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg nappali ellátásának a biztosítása, előrelépést jelent 
Gyula  városában  is,  az  esélyegyenlőség  teremtésében,  ugyanakkor  a  hátrányos  helyzetűek 
életvitelének javítására is. Azt is tudjuk, hogy lépésekben halad. A fogyatékkal élők, illetve a 
pszichiátriai  betegek bevonása egy közös programba sohasem egyszerű.  Itt most  a kollegák 
felvétele  folyamatos  lesz,  hisz  egyenként  kell  felkeresni  az  ellátottakat  is.  Ezt  a  munkát 
hónapokkal  ezelőtt  elkezdtük  és  háromnegyed  része  az  új  ellátottaknak  már  meg  van.  A 
működési  engedélyre  várunk  és  azt  követően  be  tudjuk  indítani.  A  programtervezet  is  a 
kezünkben  van,  hisz  úgy  képzeltem  el,  és  így  végezzük  a  meglévő  intézményekben  is, 
órarendszerű lesz a  foglalkoztatás,  a programot kialakítjuk.  Azt  is  kell  tudni,  hogy részben 
beteg  emberekről  van  szó,  és  ezt  lehet  nap,  mint  nap  meg  kell  változtatni  és  sok  minden 
befolyásolja. Örülök ennek a fejlesztésnek, annak is, hogy integrált rendszer jött létre, ez által 
nem  6  új  dolgozót  kell  felvenni,  hanem  négyet.  Hiszen  a  vezető,  minden  egyes  ellátási 
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rendszernek a vezetője lesz, és ezért működnek jól és takarékosan az integrált rendszerek, de 
ezt már megvalósítottuk más településeken és telephelyeken is.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta és a szakemberek segítségével jól körüljártuk ezt a 
napirendi pontot, és van egy javaslatunk, amit eredetiben kérünk megtárgyalni. A határozati 
javaslatunk a következő: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
úgy  dönt,  hogy  a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye 
Wenckheim  Stefánia  Mária  (Almássy  Kálmánné  tér.  9.  telephely)  Nappali  Központjában 
hozzájárul  a  fogyatékosok  és  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátásához.  A  fent  említett  két 
szolgáltatás esetében az ellátotti létszám az alábbiak szerint alakul: fogyatékkal élők nappali 
ellátása  15  fő,  pszichiátriai  betegek  nappali  ellátása  15  fő.  A  Gyulai  Kistérség  Egységes 
Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  közalkalmazotti  létszáma  330,  75-ről,  334,  75-re 
növekszik.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs ehhez a napirendhez több hozzászólás, kiegészítés, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, 
hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim Stefánia 
Mária (Almássy Kálmánné tér. 9. telephely) Nappali Központjában hozzájárul a fogyatékosok 
és pszichiátriai betegek nappali ellátásához. A fent említett két szolgáltatás esetében az ellátotti 
létszám az alábbiak szerint alakul: fogyatékkal élők nappali ellátása 15 fő, pszichiátriai betegek 
nappali  ellátása 15 fő. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  Intézménye 
közalkalmazotti  létszáma 330, 75-ről,  334, 75-re növekszik,  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:

107/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Wenckheim  Stefánia  Mária 
(Almássy  Kálmánné  tér.  9.  telephely)  Nappali  Központjában  hozzájárul  a  fogyatékosok  és 
pszichiátriai betegek nappali ellátásához. A fent említett két szolgáltatás esetében az ellátotti 
létszám az alábbiak szerint alakul: fogyatékkal élők nappali ellátása 15 fő, pszichiátriai betegek 
nappali  ellátása 15 fő. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  Intézménye 
közalkalmazotti létszáma 330, 75-ről, 334, 75-re növekszik.

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

Határidő: azonnal

5./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Számviteli  Politikájának  
elfogadása

  
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A következő napirend Társulás Számviteli Politikájának elfogadása, a szabályzatok folyamatos 
aktualizálása keretében.
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javasolja a lefogadásra a szabályzatot.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki elfogadja  az előterjesztés 
mellékleteként a Tárulás Számviteli Politikáját. 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:

108/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés  mellékleteként  elfogadja  a  Tárulás  Számviteli  Politikáját.  Felhatalmazza  a 
Társulás elnökét a szabályzat aláírására. 
 
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. június 30.

6./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Folyamatba  Épített  Utólagos  
Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzatának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A régi  Folyamatba  Épített  Utólagos  Vezetői  Ellenőrzés az  előterjesztés  melléklete,  az  újat 
pedig megkaptuk. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja a szabályzat elfogadását.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem, szavazzunk.  Aki elfogadja az előterjesztés 
mellékleteként  a  Társulás  Folyamatba  Épített  Utólagos  Vezetői  Ellenőrzés  (FEUVE) 
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:

109/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés  mellékleteként  elfogadja  a  Társulás  Folyamatba  Épített  Utólagos  Vezetői 
Ellenőrzés (FEUVE) Szabályzatát. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szabályzat aláírására. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. június 30.
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7./ Roma Közmunkaprogram során beszerzett tárgyi eszközök megosztása 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A határozati javaslat szerint Gyula 1 darab motoros kaszát kap, Elek 1 darab rotációs kapát, 
Kétegyháza  1  darab  motoros  fűrészt,  1  darab  rotációs  kapát,  Lőkösháza  1  darab  motoros 
fűrészt, és 1 darab fűnyírót, tartós használatba. Ez tudomásom szerint le lett egyeztetve. 

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Úgy gondolom,  hogy rendben van minden,  az  egyeztetésen  magam is  részt  vettem,  illetve 
értesültem.  Abból  indultunk  ki,  hogy  Lőkösháza  elmondta  mit  szeretett  volna,  a  magam 
részéről pedig nincs külön elvárás. Örülök, hogy a leltározás folyamatában megtaláltuk ezeket 
az eszközöket, mert valóban úgy helyes, hogy mindenki részesül ezekből a közjavakból, amik 
rendelkezésünkre állnak. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A település nevében megköszönöm, hogy ilyen formában kerülnek elosztásra ezek, annál is 
inkább, hiszen mi a Roma Közmunkaprogramban nem tudtunk annak idején anyagi okok miatt 
befizetni. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság eredetiben kérné elfogadni a határozati javaslatot, 
úgy hogy kerüljön bele a térítésmentesen szó, a kerül tartós használatba elé. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  több  kiegészíteni  való,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző 
Bizottság javaslatának megfelelően.  Aki elfogadja,  hogy  Gyula Város Önkormányzatához 1 
darab FS 310 motoros kasza, Elek Város Önkormányzatához 1 darab MARCI 55H rotációs 
kapa, Kétegyháza nagyközség Önkormányzatához 1 darab STIHL MS 260 motoros fűrész és 1 
darab MARCI 55H rotációs kapa, Lőkösháza Község Önkormányzatához 1 darab STIHL MS 
260 motoros fűrész és 1 darab MTD BRIGGS fűnyíró kerül térítésmentesen tartós használatba. 
Felhatalmazza  a  Társulás  elnökét,  az  átadás  átvételi  nyilatkozat  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:

110/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
        
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyula 
Város Önkormányzatához 1 darab FS 310 motoros kasza, Elek Város Önkormányzatához 1 
darab MARCI 55H rotációs kapa, Kétegyháza nagyközség Önkormányzatához 1 darab STIHL 
MS  260  motoros  fűrész  és  1  darab  MARCI  55H  rotációs  kapa,  Lőkösháza  Község 
Önkormányzatához 1 darab STIHL MS 260 motoros fűrész és 1 darab MTD BRIGGS fűnyíró 
kerül térítésmentesen tartós használatba. Felhatalmazza a Társulás elnökét, az átadás átvételi 
nyilatkozat aláírására.    

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Társult önkormányzatok

Határidő: azonnal

8./ Doboz Nagyközség Önkormányzat Áfa visszafizetése
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ez az előterjesztés  is  a  Roma Közmunkaprogrammal  kapcsolatos,  a  Dobozi  Önkormányzat 
igényével. Arra hivatkoztak, ezt a múlt ülésen beszéltük, hogy az általuk birtoka vett, eszközök 
értéke alapján több Áfa-t fizettek. Akkor arra jutottunk, hogy nem az Áfa-nak a rájuk eső részét 
kellett megfizessék, hanem az Áfa, az csak egy viszonyítási pont volt. Így sikerült az arányokat, 
ez alapján meghatározni.  A pályázati kiírásban is van erre vonatkozóan egy olyan kiírás, ami 
ezt támasztja alá, a 6. oldalon a 3.9 pont.  „Kötelezően előírt  saját erő nincs. Egyes  költség 
nemeket,  pl.  a  programhoz  vásárolt  eszközök Áfa  költségei,  a  pályázónak  kell  viselni.”  A 
programhoz vásárolt eszközök Áfa költségei, nem pedig az egy településre jutó eszközök Áfa 
költségeiről  van szó, és nem arról  van szó,  hogy településenként,  hanem a pályázónak kell 
viselni. A pályázó a Kistérségi Társulás volt, és az a megállapodás született annak idején, hogy 
az  önerő elosztása  egy ismert  metódus  alapján történik,  nem pedig  az alapján,  hogy kinek 
mennyi  eszköz esik.  Ez  alapján  úgy látjuk,  hogy Doboz igénye  nem fogadható  el,  ezért  a 
határozati javaslat is ezt tartalmazza.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi  és Ellenőrző Bizottság ülésén ezt a napirendet nagyon alaposan áttárgyaltuk, és 
ügyvéd  úr  javaslatára  itt  is  szeretnénk  egy  javaslattal  élni.  Így  eredetiként  szeretnénk  egy 
határozati javaslatot beterjeszteni, amely a következő: Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata részére a 260. 
500.-Ft-ot nem fizeti meg, mert a 2010/2 Roma Közmunkaprogram során a települések által 
befizetett  összegek,  önerő jogcímén kerültek  befizetésre.  Az önerő számítási  alapja,  az Áfa 
mértékének megfelelő  számításon alapult,  másképpen az önerő összege megegyezik  az Áfa 
összegével.  Ezzel rávilágítanánk arra, hogy azt a fajta félreértést, hogy itt most az önerő nem 
egyenlő  az  Áfa-val,  ezt  a  problematikát  a  határozati  javaslatból  is  kiküszöböljük.  Az 
előterjesztés részét képezi a Közmunkaprogramnak a pályázati felhívása, amire polgármester úr 
is  utalt,  hogy  abszolút  alátámasztja,  illetve  a  becsatolt  Képviselő-testületi  határozatok  is 
alátámasztják.

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Ha kihúzzuk, hogy Áfa különbözet, akkor később sem lenne célszerű Áfa-ról beszélgetni, mert 
itt azt mondjuk, hogy önerő. Doboz a határozatunkból kapni fog egy példányt és látni fogja, 
hogy  semmiféle  Áfa-ról  nincs  szó.  A  pályázatba  nem  Áfa-t  fizettünk  be.  A  pénzügyes 
kolleganővel egyeztettem és ők sem Áfa-ként kezelték, hanem átadott pénzeszközként. Akkor a 
határozati javaslatban sehol nem beszélnék Áfa-ról. Ez a település nem a kistérségünk tagja, a 
többi  település  csak  részt  vett  a  mi  pályázati  programunkban.  Emlékszem,  mikor  gyorsan 
kellett dönteni, örültünk, hogy cigány családokon fogunk tudni segíteni télvíz idején és tudunk 
nekik munkát adni és felvállaltuk, a vele járó nehézségeket. De nyilván akik nem vállalták fel 
ezt  a  munkát,  a  nehézséget,  az  önerőt  olyan  mértékben  kell  megfizetni,  ahogy  akkor 
megegyeztek az akkori irodavezetővel és az akkori elnökkel. Ha akkor azt vállalták, akkor meg 
kell fizetni. 

Dr. Legeza László (jogi képviselő)
Szerintem az Áfa-nak kellene benne szerepelni, mert a határozatot kapják meg és nálunk ez így 
van nyilvántartva, hogy Áfa-t kérnek vissza. Azért van magyarázatként, hogy az Áfa összege 
számítás alapján kerül meghatározásra az önerő összege, de az önerő összege nem az Áfa-val 
egyenlő,  csak a számítás mértéke azonos. Úgy számítják az önerőt, ahogy az Áfa-t  kellene 
számolni.  Önerő  jogcímén  kerül  befizetésre,  nem  adó  van  befizetve,  hanem  önerő,  saját 
pénzátadás. 
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Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
Megnéztem az irodában fellelhető adatokat,  hogy mi szerint történtek az átutalások ennél a 
programnál. Érdekes számomra is, hogy Doboz Áfa-t ír és Áfa-nak a visszafizetését kéri. A 
számlalap értelmében is a 2010/2 Roma Közmunkaprogram átadott önerejeként szerepel ez az 
összeg.  Egyetértek  polgármester  asszonnyal,  hogy nem gondolnám,  hogy Áfa-nak kötelező 
lenne ott szerepelni, mivel úgy gondolom, hogy Doboz is tudja, hogy nem Áfa-ról beszélünk, 
hanem átadott önerőről. 

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Javaslom, hogy a következőképpen fogadjuk el: Doboz Nagyközség Önkormányzata részére a 
260.  500.-Ft  Áfa  különbözetet  áthúzzuk,  nem  fizeti  meg,  mert  a  2010/2  Roma 
Közmunkaprogram során a települések által befizetett összegek, önerőként jelennek meg.

Dr. Legeza László (jogi képviselő)
Önerő jogcímén jelennek meg. 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
Annyival kiegészíteném, hogy átadott önerőként jelennek meg, ahogy az átutaláson is szerepel 
minden település részéről. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, szavazzunk a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
javaslatáról. Aki elfogadja, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata részére a 260. 500.-Ft-ot 
nem fizeti  meg, mert a 2010/2 Roma Közmunkaprogram során a települések által  befizetett 
összegek, önerő jogcímén kerültek befizetésre. Az önerő számítási alapja, az Áfa mértékének 
megfelelő  számításon alapult,  másképpen az önerő összege  megegyezik  az Áfa összegével, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3,  
tartózkodással nem fogadta el a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozati javaslatát.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki elfogadja, hogy Doboz Nagyközség Önkormányzata részére a 260. 500.- Ft-ot nem fizeti 
meg,  mert  a  2010/2  Roma Közmunkaprogram során a  települések  által  befizetett  összegek 
átadott önerő jogcímén jelennek meg, 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:

111/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Doboz 
Nagyközség Önkormányzata részére a 260. 500.- Ft-ot nem fizeti meg, mert a 2010/2 Roma 
Közmunkaprogram  során  a  települések  által  befizetett  összegek  átadott  önerő  jogcímén 
jelennek meg.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
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9./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában álló gépjárművek 
     forgalmi engedélyébe történő üzembentartói bejegyzés  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ez a napirend a gépkocsik használatának a rendbetételét szolgálja. A NAV-al való egyeztetés 
során kaptuk azt az információt, hogy a jelenlegi helyzetben a gépjárművek tartós használói 
bérleti  díjat kellene, fizessenek és Áfa-zni kellene stb. Ennek elkerülése érdekében az lenne 
megoldás, hogy a forgalmi engedélyben üzembentartóként kellene bejegyeztetni azokat akik 
ténylegesen használják a gépkocsikat. Ezt célozza a határozati javaslat.   

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Az  előterjesztéssel  egyetértek,  semmi  akadályát  nem látom,  hogy ez  bejegyzésre  kerüljön, 
hiszen most már minden településen van ezekből a gépjárművekből. Örülök, hogy eljutottunk 
idáig, mert nem volt tudomásom róla, hogy ez így működik, csak mikor Sipos úr elmondta, és 
kiderült,  hogy ezek a  járművek  használatban  vannak  kint  az  intézményeknél.  Kétegyházán 
korábban  ilyen  nem  volt  és  most  köszönöm,  hogy  nálunk  is  lehet  ilyen  gépjármű,  és 
igazságosnak tartom, hogy a kistérség vagyonából minden település egyformán részesül, és a 
közösség érdekében használhatjuk.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Én  is  logikusnak  tartom,  mert  mindenféle  átszámlázásokkal  bonyolódik  a  rendszer,  ennek 
következtében akár a biztosítás, akár az adó, gyorshajtás miatti büntetésekre jönnek, mennek a 
pénzek.  Így  le  lehetne  egyszerűsíteni,  mert  az  üzembentartót  terhelné  minden  ilyen 
kötelezettség.     

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Minket nem érint ilyen formán, de támogatom. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs  több  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja,  hogy a  Társulás 
tulajdonában  álló,  de  tartós  használatba  kiadott  gépjárművek  forgalmi  engedélyébe 
üzembentartóként a tartós használók legyenek bejegyezve. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, 
hogy intézkedjen  a  szükséges  bejegyzésekről,  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:

112/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és Környéke Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy dönt,  engedélyezi, 
hogy  a  Társulás  tulajdonában  álló,  de  tartós  használatba  kiadott  gépjárművek  forgalmi 
engedélyébe  üzembentartóként  a  tartós  használók  legyenek  bejegyezve.  Felkéri  a 
munkaszervezet vezetőjét, hogy intézkedjen a szükséges bejegyzésekről.
          
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök

  Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Határidő: értelem szerint
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10./  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Wenckheim  
Stefánia  Mária  Nappali  Központ  (5700  Gyula,  Almássy  K-né  tér  9.)  Szakmai  
programjának módosítása 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Wenckheim Stefánia  Mária  Nappali  Központban  Szakmai  programot  kell  módosítani  az 
előterjesztés mellékleteként. Ha nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim Stefánia Mária 
Nappali  Központ (Gyula,  Almássy Kálmánné tér 9.)  Szakmai programjának módosítását  az 
előterjesztés mellékleteként, 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:

113/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim Stefánia Mária Nappali 
Központ (Gyula, Almássy Kálmánné tér 9.) Szakmai programjának módosítását az előterjesztés 
mellékleteként elfogadja.

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

Határidő: azonnal

11./  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye  Wenckheim  
Stefánia  Mária  Nappali  Központ  (5700  Gyula,  Almássy  K-né  tér  9.)  Házirendjének  
módosítása

 
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Házirend módosítása ugyancsak a Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ esetében. Ha 
nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem, szavazzunk.  Aki elfogadja a  Gyulai  Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ 
(Gyula, Almássy Kálmánné tér 9.) Házirendjének módosítását az előterjesztés mellékleteként, 
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:

114/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim Stefánia Mária Nappali 
Központ  (Gyula,  Almássy  Kálmánné  tér  9.)  Házirendjének  módosítását  az  előterjesztés 
mellékleteként elfogadja.

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

Határidő: azonnal
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      12./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és 
      Működési Szabályzatának módosítása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Gyermekjóléti  Intézmény  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  is  módosítani  kell.  Az 
előterjesztéshez megkaptuk a mellékletet, a táblázatot, amit be kell építeni. Ha nincs kérdés, 
észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  Gyulai  Kistérség  Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 
előterjesztés  mellékleteként.  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,  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:

115/2011.(VI.29.) 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 előterjesztés mellékleteként elfogadja.
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

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

      
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Alapító Okiratot is  módosítani kell,  fel  kell  benne tüntetni a nevét a központnak. Ha nincs 
kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
3.1.1.1. Gyulai Intézményegység: 2. sz. Idősek Klubja, 5700 Gyula, Almássy tér 9. helyébe
Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ, 5700 Gyula, Almássy K-né tér 9. 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, 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:

116/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:
  
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai 
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Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítását az 
alábbiak szerint fogadja el: 
3.1.1.1. Gyulai Intézményegység: 2. sz. Idősek Klubja, 5700 Gyula, Almássy tér 9. helyébe
Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ, 5700 Gyula, Almássy K-né tér 9. 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: 2011. június 30.

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

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Módosítani kell az Iroda Alapító Okiratát is, a Magyar Államkincstár végzésének megfelelően. 
Ha  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  Gyula  és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, munkaszervezetének – továbbiakban: Iroda - 
alapító okiratát, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának 04/583176/5/2011.sz. 
végzésére  figyelemmel  az  alábbiak  szerint:  Típus  szerinti  besorolása:  Gazdálkodási  jogkör 
alapján:  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  Meghatározott  pénzügyi-
gazdasági feladatait pénzügyi, gazdasági csoportja látja el. Az alapító okirat jelen módosítását a 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2011. június 29-i ülésén a 
/2011.(..) számú TT határozattal fogadta el; egyidejűleg a munkaszervezet vezetője intézkedik a 
jelen változással érintett  egységes szerkezetű okirat  elkészítéséről,  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:

117/2011.(VI.29.) 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 
04/583176/5/2011.sz. végzésére figyelemmel az alábbiak szerint módosítja:

Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait pénzügyi, gazdasági csoportja látja el.

Az  alapító  okirat  jelen  módosítását a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Társulási  Tanácsa a 2011. június 29-i  ülésén a /2011.(..)  számú TT határozattal  fogadta el; 
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egyidejűleg  a  munkaszervezet  vezetője  intézkedik  a  jelen  változással  érintett  egységes 
szerkezetű okirat elkészítéséről.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2011. június 30.

15./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai  
Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratának módosítása, ahol be kell, 
írjuk  a  Béke  sgt.  39.  számot.  Valamint  rendelkezésére  a  bocsátott  vagyont  az  intézmény 
korlátlanul használhatja. A fenntartónak a rendelkezésre bocsátott vagyonnal el kell számolni. 
Ha  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  Gyula  és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító 
Okiratának módosítását az alábbiak szerint: A fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Damjanich u. 
6. szám helyébe, - 5700 Gyula, Béke sgt. 39. szám kerül.
A fenntartó  által  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálati  Intézmény  rendelkezésére  bocsátott  vagyont  az  intézmény  korlátlanul 
használhatja. A fenntartónak a rendelkezésre bocsátott vagyonnal el kell számolni.
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, 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:

118/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula 
és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálati  Intézmény 
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 fenntartó  által  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálati  Intézmény rendelkezésére  bocsátott  vagyont  az  intézmény  korlátlanul 
használhatja. A fenntartónak a rendelkezésre bocsátott vagyonnal el kell számolni.
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
  Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 

Határidő: 2011.június 30.

16./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai  
Szakszolgálati Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálati  Intézmény Minőségirányítási  programjának  módosítása 
következik.  Itt  is  a  fenntartó székhelyét  kellett  megváltoztatni.  Ha nincs  kérdés,  észrevétel, 
hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálati  Intézmény Minőségirányítási  programjának 
módosítását  az alábbiak szerint:  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  Minőségirányítási  program  elkészítéséről,  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:

119/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula 
és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálati  Intézmény 
Minőségirányítási programjának 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  Minőségirányítási 
program elkészítéséről.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató

Határidő: azonnal

17./  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  05/2011  (I.31.)  számú  
határozatának módosítása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A munkatervet azért kértem módosítani, mert júliusban nem lesz olyan, amiért össze kellene, 
üljünk.   

      
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ma  is  országos  ellenőrzésünk  van.  A határozat  gyűjteményt  átnéztük  és  a  jogszabálynak 
megfelelően módosítottuk, az ügyvéd úrral még lesz egy egyeztetésünk. Kérésem lenne, hogy 
egy rendkívüli  ülésen  júliusban,  hogy ezt  a  módosított  határozat  gyűjteményt  fogadja  el  a 
Társulási Tanács. Erre szüksége lesz a Társulásnak, az Intézménynek egyaránt. Nem tudom az 
ellenőrzések határidejét, mert ma van, a jelzőrendszert nézik, és ebben nem történt változás. 

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Ez akkor akár, lehet soros ülés is, és nincs értelme a mai döntésnek, meghagyhatjuk, ha fontos. 
Hol az egyikőnk lesz szabadságon, hol a másikunk. Az utóbbi időben mindig csak hárman 
vagyunk, és ha egyikőnk már nincs jelen, akkor már nem határozatképes a Társulási Tanács. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A munkatervünkben nincs benne ez a napirend, egyébként is rugalmasak vagyunk és bármikor 
négyen össze tudunk jönni, hogy egy rendkívüli ülést lebonyolítsunk, de szerintem rendeset ne 
tartsunk. 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
Annyival kiegészíteném, hogy az előterjesztésben azért nincs benne június, július és augusztus, 
mert a júniusban megjelölt napirendet áttettük szeptemberre, miután egyeztettem az iroda és az 
intézmény gazdasági vezetőjével, akik a szeptemberi megtárgyalást sem tartották későnek.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel,  hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy módosítja a 
05/2011.(I.31.) számú határozatot azzal, hogy júliusban nem tart rendes ülést és a 2011 évi 
munkatervben,  a  júniusban  és  júliusban  szereplő  napirendet  szeptemberben  tárgyalja  meg, 
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:

120/2011.(VI.29.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy 
módosítja a 05/2011.(I.31.) számú határozatot azzal, hogy júliusban nem tart rendes ülést és a 
2011 évi munkatervben, a júniusban és júliusban szereplő napirendet szeptemberben tárgyalja 
meg.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 

Határidő: azonnal

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

Gyula, 2011. június 29.

--------------------------------------- -----------------------------------------
     Dr. Görgényi Ernő elnök   Szűcsné Gergely Györgyi jkv hitelesítő

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