JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011.
szeptember. 19-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. Pluhár László P.B. tag, Elek polgármester
Meghívottként megjelentek:
Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi Irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI
igazgató, Strifler Györgyné – GYKESZGYI Int. gazdasági vezető, Szelezsánné Poptyilikán
Anikó – Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda
gazdasági vezető, Dr. Seresné Bodó Mária Tünde – Kistérségi iroda gazdasági előadó, Dr. Tábi
Tibor – Gyulai Rendőrkapitány, Váczi Sándor – Gyulai Rendőrkapitányság
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Köszöntök mindenkit a mai Társulási Tanács, ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra
jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítőnek
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 3
igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
121/2011.(IX.19.) 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. szeptember.19.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A meghívóban feltüntetett napirendhez képest változtatást javaslok. A Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság döntése alapján „Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I.
féléves gazdálkodásáról” című beszámolót, kérem, hogy vegyük le a napirendről, tekintettel
arra, hogy azt ki kell egészíteni az intézmények és szakfeladatok szerinti bontásban és vissza
kell hozni októberben. Másrészről pedig kapitányúr jelezte, hogy egy tájékoztatót tartana a
települések vezetői számára, amit javaslok, hogy elsőnek vegyünk fel. Ha nincs más javaslat,
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:
122/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy leveszi
napirendről „Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves
gazdálkodásáról” című beszámolót. A beszámoló napirendben első pontban felveszi a Gyulai
Rendőrkapitányság tájékoztatóját.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. szeptember. 19.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A módosításnak megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat:
I. Beszámoló:
1./ Gyulai Rendőrkapitányság tájékoztatója
2./ A Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelése 2011. I.
félévében
3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény beszámolója az intézmény 2010/2011. tanévben történt működéséről és
statisztikai adatairól
II.

Fő napirendek:

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének I. számú módosítása
2./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony
Idősek Otthona és Nyugdíjasok Háza emelt szintű férőhelyeinek átminősítése átlagos
szintű férőhellyé
3./ Házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti és dolgozói létszámának bővítése Lőkösházán
4./ A Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ tervezett önköltsége és térítési díja
ellátási napban meghatározva
5./ A Gyulai Kistérség egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye – Gyulai
Intézményegységében működő házi gyermekfelügyelet szakmai programjának
módosítása
6./ Szakmai program módosítása a szenvedélybetegek közösségi alapellátása tekintetében
7./ Szakmai program módosítása a közösségi pszichiátriai betegek alapellátása
tekintetében
8./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett a pszichiátriai
2

betegek közösségi ellátása finanszírozásának állami támogatására
9./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett a támogató
szolgáltatás finanszírozásának állami támogatására
10./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett
szenvedélybetegek közösségi ellátása finanszírozásának állami támogatására
11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
12./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006 (12.01.) számú szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló
határozatának módosítása
13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Éves Munkatervének elfogadása 2011/2012. tanévre
14./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása
15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
16./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Alapító Okiratának módosítása
17./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
III. Zárt ülés:
1./ Térítési díj méltányosságból történő csökkentése, elengedése
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 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
123/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a mai napirendi pontokat:
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I.

Beszámoló:

1./ Gyulai Rendőrkapitányság tájékoztatója
2./ A Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelése 2011. I.
félévében
3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény beszámolója az intézmény 2010/2011. tanévben történt működéséről és
statisztikai adatairól
II.

Fő napirendek:

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének I. számú módosítása
2./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony
Idősek Otthona és Nyugdíjasok Háza emelt szintű férőhelyeinek átminősítése átlagos
szintű férőhellyé
3./ Házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti és dolgozói létszámának bővítése Lőkösházán
4./ A Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ tervezett önköltsége és térítési díja
ellátási napban meghatározva
5./ A Gyulai Kistérség egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye – Gyulai
Intézményegységében működő házi gyermekfelügyelet szakmai programjának
módosítása
6./ Szakmai program módosítása a szenvedélybetegek közösségi alapellátása tekintetében
7./ Szakmai program módosítása a közösségi pszichiátriai betegek alapellátása
tekintetében
8./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett a pszichiátriai
betegek közösségi ellátása finanszírozásának állami támogatására
9./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett a támogató
szolgáltatás finanszírozásának állami támogatására
10./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett
szenvedélybetegek közösségi ellátása finanszírozásának állami támogatására
11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
12./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006 (12.01.) számú szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló
határozatának módosítása
13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
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Intézmény Éves Munkatervének elfogadása 2011/2012. tanévre
14./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása
15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
16./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Alapító Okiratának módosítása
17./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
III. Zárt ülés:
1./ Térítési díj méltányosságból történő csökkentése, elengedése
IV.

Egyéb:

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. szeptember. 19.

I.

Beszámoló:

1./ Gyulai Rendőrkapitányság tájékoztatója
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Kapitány úr jelezte, hogy tájékoztatást nyújtana az érintett települések polgármestereinek,
illetőleg a közvélemény számára is. Tisztelettel megadom a szót.
Dr. Tábi Tibor (Gyulai Rendőrkapitány)
A 2011 év 1-8 hónapjában történt eseményekről, a jelenlegi bűnügyi, közbiztonság és
közlekedési helyzetről nyújtott tájékoztatást.
2./ A Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelése 2011.
I. félévében
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Részletes tájékoztatást kapunk arról, hogy milyen feladatokat látott el a munkaszervezet az első
félévben. Köszönöm a munkáját mindenkinek, hisz amint azt a korábbi évekre vonatkozó belső
ellenőrzés is tanúsítja, nem egy rendezett irodát vettek át. Óriási energiákat kellett mozgósítani
annak érdekében, hogy az eljárásokat szabályszerűvé tegyék. Ezzel kapcsolatban nem sok
pozitív mintát tudtak követni a korábbi időszakból és láttam is, hogy rengeteget dolgoztak, ezt
csak megköszönni tudjuk. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a munkaszervezet
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beszámolójával kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a
Társulási Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelését 2011. I. félévére
vonatkozóan, 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:
124/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulási
Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelését 2011. I. félévére vonatkozóan.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai
Szakszolgálati Intézmény beszámolója az intézmény 2010/2011. tanévben történt
működéséről és statisztikai adatairól
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Igazgató asszony szeretné-e szóban összefoglalni a beszámolót?
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató)
Igazgató asszony ismertette az intézmény működésének kezdetét, feladatait, az intézményben
dolgozók munkáját. Röviden elmondta, hogy 13 intézményben végzik munkájukat, kik
tartoznak az ellátottak körébe és milyen jellegű problémával fordulhatnak az intézmény
munkatársaihoz, valamint tájékoztatta a jelenlévőket a 2010/2011 tanév statisztikai adatairól.
Elmondta a szakmai munka és az esélyegyenlőség fontosságát. Megköszönte munkatársainak a
kitartó szakmai munkát, a Társulás tagjainak valamint a szülőknek az együttműködést.
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Jól megszervezett, szakszerű, törvényszerű munka folyik a kistérség intézményeinél. Ez az
intézmény, ami nem régen alakult, nagyon hamar jó irányt vett és olyan komoly szakmai
munkát végeznek, amelyet kamatoztathatunk valamennyien a településünkön.
Pedagógusainkkal konzultáltam ebben a kérdésben, mivel előtte vagy két-három esztendeig
nem is volt ilyen típusú szakellátás a településünkön, most látják, hogy nagyon jó, hogy
megszervezésre került a kistérségi kereteken belül és komoly eredményeket tudnak most már a
gyermekek körében. Sajnálom, hogy a településünkön sokféle problémával küszködő általános
iskolás és óvodás él, de talán ennek a szakszerű munkának a következményeként már az
iskolában egyre kevesebb lesz a probléma és a jövőben fel tudnak zárkózni ezek a gyerekek és
még inkább fel tudják készíteni majd az általános iskolai tanulmányokon kívül az életre is.
Hiszen az nagyon fontos, hogy elsősorban beszélni és gondolkodni tanítsuk meg ezeket a
gyerekeket. Volt alkalmam elmenni néhány ilyen foglalkozásra is az intézménybe, megnéztem
milyen munkát végeznek a kollegák. Nagy türelem kell hozzá a szakmai hozzáértésen kívül, de
élvezik a gyerekek. Egyedi foglalkozás, ami nagyon sokat jelent és a szülők részéről is
megelégedést hallok és a többség rájött, hogy ez a gyerekek érdekeit szolgálja. Köszönöm a
munkátokat és további jó munkát kívánok.
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Köszönjük ezt a mindenre kiterjedő és nagyon széles szakmaiságot felvonultató beszámolót,
amelyből látszik ennek a területnek a szerteágazósága. Minden településnek jól felfogott érdeke
az, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatok, amelynek a szervezése korábban emlékszünk
azokra az időkre, amikor a gyermek utazott, hogy az ellátást megkaphassa. Most azért ezzel
nagyon sokat javult az ellátás színvonala, hiszen a gyermek helyben kapja meg az ellátást. Ez
alapvetően fontos, hisz nem szakítják ki a megszokott környezetéből, ami egy gyereknek
alapvető teljesítményromlást tud eredményezni. A szakmai beszámolót elektronikus formában
is szeretném kérni, ha megkaphatnák a települések, mert szeretném a település honlapjára
feltenni, amennyiben a többi település is a rájuk vonatkozó adatok közzétételét jóváhagyja.
Nekünk jól felfogott érdekünk, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat működését a szülők minél
jobban megismerjék. Megismerjék azt a fajta, kapcsolódási lehetőséget, ahogyan ők
közvetlenül kapcsolódhatnak a szakszolgálathoz. A Pedagógiai Szakszolgálatnál tevékenykedő
kollegák munkájának az eredményességét nagyon befolyásolja, mint ahogy alapvetően a
pedagógusok munkájának az elismertségét és eredményességét, hogy a szülő mennyire
együttműködő ebben a tevékenységben. Megköszönöm a munkátokat és további sok erőt és
türelmet kívánok ehhez a munkához.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Köszönjük az intézmény munkáját. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes
Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény beszámolóját a 2010/2011. tanévben történt működéséről
és statisztikai adatairól az előterjesztés mellékleteként, 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:
125/2011.(IX.19.) 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
beszámolóját a 2010/2011. tanévben történt működéséről és statisztikai adatairól az
előterjesztés mellékleteként elfogadja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
Határidő: azonnal
I.

Fő napirendek:

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének I. számú módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ez egy 3. 805.- EFt módosítást tartalmaz. Ennyivel nő a bevételi és ugyanennyivel a kiadási
főösszeg is. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet, kérem, elnök asszonyt,
hogy ismertesse döntésüket.

7

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és két kiegészítéssel elfogadásra
javasolja. A határozati javaslat tartalmazza a 3. 805.- EFt-os növekményt, amivel módosítani
szükséges a kistérségi költségvetést és ennek a taglalása jelenik meg az előterjesztésben,
amelyet mi elfogadtunk. A gyermekjóléti intézménynél 3. 656.- EFt a prémiumévek és a
kompenzációból adódód növekmény, ami miatt korrigálni szükséges, az irodánál pedig 149
EFt. Javaslatunk kiegészítésképpen, hogy a határozati javaslatba eredetiként kerüljön bele,
hogy a következő költségvetés határozat módosításakor, az előirányzatok módosítása történjen
meg és a pénzmaradvány kerüljön pénzügyileg és pénzügy technikailag is rendezésre és ezt
tartalmazza az elénk tárt beszámoló.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Van-e kérdés, észrevétel a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja
eredetiben az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy
a következő költségvetés határozat módosításakor, az előirányzatok módosítása történjen meg
és a pénzmaradvány kerüljön pénzügyileg és pénzügy technikailag is rendezésre és ezt
tartalmazza a Társulási Tanács elé tárt beszámoló, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
126/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2011. évi
I. számú költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja azzal, hogy a következő
költségvetés határozat módosításakor, az előirányzatok módosítása történjen meg és a
pénzmaradvány kerüljön pénzügyileg és pénzügy technikailag is rendezésre és ezt tartalmazza a
Társulási Tanács elé tárt beszámoló:
1.)

Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Költségvetési támogatás növekedése
Prémium évek program, közhasznú támogatás
Kompenzáció
Bevétel növekedés
Személyi juttatások növekedése
Prémium évek program, közhasznú támogatás
Kompenzáció
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése
Prémium évek program, közhasznú támogatás
Kompenzáció
Kiadás növekedés
2.)

3.656 EFt
465 EFt
3.191 EFt
3.656 EFt
2.879 EFt
366 EFt
2.513 EFt
777 EFt
99 EFt
678 EFt
3.656 EFt

Társulási Iroda

Költségvetési támogatás növekedése

32.910 EFt
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Kompenzáció
Belső átcsoportosítás Kétegyháza miatt
EU önerő átcsoportosítása átvett pénzeszközből
Működési célú átvett pénzeszköz csökkenés
Belső átcsoportosítás Kétegyháza miatt
EU önerő átcsoportosítása átvett pénzeszközből
Tervezettnél kevesebb EU önerő miatti csökkenés

163 EFt
26.961 EFt
5.786 EFt
-32.761 EFt
- 26.961 EFt
-5.786 EFt
-14 EFt

Bevétel növekedés

149 EFt

Személyi juttatások növekedése
Kompenzáció
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése
Kompenzáció
Működési célú pénzeszköz átadás
Tervezettnél kevesebb EU önerő miatti csökkenés
Kiadás növekedés

128 EFt
128 EFt
35 EFt
35 EFt
-14 EFt
149 EFt

A költségvetés I. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 3.805 EFt-al, 1.165.993 EFt-ra
emelkedik.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint
2./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony
Idősek Otthona és Nyugdíjasok Háza emelt szintű férőhelyeinek átminősítése átlagos
szintű férőhellyé
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A normatíva emelt szintű ellátás után 309. 350.- Ft/fő, a hagyományos ellátás után 635. 650.Ft. Összesen 4 férőhely van, amelynek az átminősítése aktuálissá vált. Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság tárgyalta a napirendet.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja a határozati javaslatot.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ha a normatíva stagnál, már pedig stagnál és az elmúlt években jelentős csökkenések
következtek be, az idősekre pedig nem szeretnénk ráhárítani, térítési díj tekintetében, hisz
nagyon jól tudjuk, hogy az emelt szintű ellátásért is ugyanannyit fizetnek, mint pl.? az általános
elhelyezésért. Ebben az esetben, ha a normatíva kiegyenlítődik, természetesen ez az áthárítás
nem történik meg.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása a napirendhez? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye Gyulai Intézményegységében a Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza és a
Nyugdíjasok Háza intézmény ellátottjainak létszámmódosítását, és ezzel együtt kéri - a jelenleg
meglévő jogerős - működési engedély módosítását az alábbiak szerint, kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?:
- Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza
- emelt szintű férőhelyek száma:
jelenleg: 11 fő – módosított: 8 fő
- általános ápolást-gondozást nyújtó férőhelyek száma:
jelenleg: 22 fő – módosított: 25 fő
- átmeneti férőhelyek száma:
jelenleg: 10 fő
-

Nyugdíjasok Háza
- emelt szintű férőhelyek száma: 2
jelenleg: 3 fő – módosított: 2 fő
- általános ápolást-gondozást nyújtó férőhelyek száma:
jelenleg: 10 fő – módosított: 13 fő

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
127/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Gyulai
Intézményegységében a Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza és a Nyugdíjasok Háza
intézmény ellátottjainak létszámmódosítását, és ezzel együtt kéri - a jelenleg meglévő jogerős működési engedély módosítását az alábbiak szerint:
-

Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza
- emelt szintű férőhelyek száma:
jelenleg: 11 fő – módosított: 8 fő
- általános ápolást-gondozást nyújtó férőhelyek száma:
jelenleg: 22 fő – módosított: 25 fő
- átmeneti férőhelyek száma:
jelenleg: 10 fő

- Nyugdíjasok Háza
- emelt szintű férőhelyek száma: 2
jelenleg: 3 fő – módosított: 2 fő
- általános ápolást-gondozást nyújtó férőhelyek száma:
jelenleg: 10 fő – módosított: 13 fő
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Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: működési engedély hatálybalépését követően azonnal

3./ Házi segítségnyújtás szakfeladat ellátotti és dolgozói létszámának bővítése
Lőkösházán
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság milyen döntést hozott?
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Ez egy olyan napirendi pont, amely szívemből szól több ponton is. Két olyan dolgot tudunk
egyszerre megvalósítani, amelynek a Lőkösházi lakosok abszolút haszonélvezői. Az egyre
idősödő településünkön, az ellátásra jogosult és kérő embereket minél nagyobb számban
igyekszünk feltérképezni és bevonni ebbe az ellátásba, hiszen ez az ő érdekük is, nekünk pedig
kötelező feladatunk. Másfelől pedig munkahelyet tudunk ezen a településen teremteni. A
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházi Intézményegységében a
házi segítségnyújtás létszámmódosítását, és ezzel együtt kéri a jelenleg meglévő jogerős
működési engedély módosítását az alábbiak szerint, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?:
Házi segítségnyújtásban részesülők száma Lőkösházán:
jelenleg: 130 fő – módosított: 166 fő
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
közalkalmazotti létszáma:
jelenleg: 334,75 fő – módosított: 337,75 fő
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
128/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházi Intézményegységében
elfogadja a házi segítségnyújtás létszámmódosítását, és ezzel együtt kéri a jelenleg meglévő
jogerős működési engedély módosítását az alábbiak szerint:
Házi segítségnyújtásban részesülők száma Lőkösházán:
jelenleg: 130 fő – módosított: 166 fő
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
11

közalkalmazotti létszáma:
jelenleg: 334,75 fő – módosított: 337,75 fő
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: működéi engedély hatálybalépését követően azonnal

4./ A Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ tervezett önköltsége és térítési díja
ellátási napban meghatározva
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Kibővített feladatellátás miatt változott az önköltség, illetve az újonnan bevezetett
szolgáltatások térítési díjainak megállapítása is szükségessé vált. Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság tárgyalta a napirendet.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
A térítési díj és az önköltség tekintetében ugyanazokat az adatokat használtuk fel, amelyek a
korábbiakban a Társulás által elfogadottá váltak. Azért volt fontos mindezt ma előterjeszteni,
mivel a Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központban ez a két ellátási forma korábban nem
működött és a szabályosság ezt követeli tőlünk. Egyébként nem több és nem kevesebb a térítési
díj a többi intézmény térítési díjánál.
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
Nagyon örülök, hogy egymás után azt halljuk, hogy a kistérségen belül hol az egyik
településen, hol a másik településen valamiféle olyan fejlesztés valósul meg, ami egyben
munkahelyet is teremt, vagy a lakosoknak a kényelmét szolgálja és megfelelő szintű gondozást
tudunk benne biztosítani. Lőkösházánál is egyértelmű a dolog, ezeket meg kell lépni, meg kell
csinálni, ez egy olyan fejlesztés, olyan lehetőség, amit nem szabad kihagyni. Ez történt Gyula
esetében is, amikor ez a gyönyörű intézmény kialakult vállalták azt, hogy bővítik az ellátás
formáját és ezzel a Gyulai lakosok fognak jobban járni. Bízom benne, hogy nem fog senki a
szociális hálón kiesni, valamilyen módon a rászorulók megfelelő gondozásban részesülnek, és
ebben a nehéz gazdasági helyzetben, ha csak néhány munkahelyet tudunk ezzel teremteni, már
akkor is segítettünk az aktív korúaknak is.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ
tervezett önköltségét és térítési díjakat az alábbiak szerint, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?:
Idős:
a.) bent tartózkodó, nem étkező: 0.-Ft/fő/nap

12

Idős demens:
a.) bent tartózkodó étkező:
390.-Ft/Fő/nap
b) bent tartózkodó, nem étkező:
0.- Ft/fő/nap
Fogyatékos:
a) bent tartózkodó étkező:
390.-Ft/Fő/nap
b) bent tartózkodó, nem étkező:
0 Ft/fő/nap
Pszichiátriai beteg:
a) bent tartózkodó étkező:
390.-Ft/Fő/nap
b) bent tartózkodó, nem étkező:
0 Ft/fő/nap

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
129/2011.(IX.19.) 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 tervezett önköltségét elfogadja, és térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg:
Idős:
a.) bent tartózkodó, nem étkező: 0.-Ft/fő/nap
Idős demens:
a.) bent tartózkodó étkező:
390.-Ft/Fő/nap
b) bent tartózkodó, nem étkező:
0.- Ft/fő/nap
Fogyatékos:
a) bent tartózkodó étkező:
390.-Ft/Fő/nap
b) bent tartózkodó, nem étkező:
0 Ft/fő/nap
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Pszichiátriai beteg:
a) bent tartózkodó étkező:
390.-Ft/Fő/nap
b) bent tartózkodó, nem étkező:
0 Ft/fő/nap

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: működési engedély hatálybalépését követően azonnal

5./ A Gyulai Kistérség egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye – Gyulai
Intézményegységében működő házi gyermekfelügyelet szakmai programjának
módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztésben részletezve vannak a módosított rendelkezések, utána pedig az egységes
szerkezetű szakmai program is megtalálható, amelyben már a módosítások beépítésre kerültek.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Az ellátást, amely egy nagyon kiemelkedő ellátási forma, hiszen szakemberek mennek ki a
családokhoz és egyéb elfoglaltság, betegség esetén a gyermek korának és állapotának
megfelelő szolgáltatást nyújtják. eddig ez az ellátási forma 20 hetes kortól 4 éves korig terjedt.
A módosításunkban 20 hetes kortól 8 éves korig terjed ki az ellátottak köre. Ezt tulajdonképpen
az igény hozta létre. A bölcsődés korú gyermek mellett nagyon sokszor az otthon marad szülői
felügyelet nélkül, illetve a gondozónőre bízva az idősebb gyerek is. Mindenképpen szükségét
láttuk, hogy ezt hivatalossá tegyük, hisz ez a bevétel tekintetében is megjelenik.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Házi gyermekfelügyelete szakmai
programjának módosítását, amelyben az ellátható gyermekek életkorát az alábbiak szerint
határozza meg: a házi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő 20 héttől 8 éves korú
gyermekek napközbeni ellátását, gondozását - életkori és egyéni sajátosságok figyelembe
vételével - a szülő távollétének idejében végzi, 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:
130/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Házi gyermekfelügyelete szakmai
programjának módosítását elfogadja, amelyben az ellátható gyermekek életkorát az alábbiak
szerint határozza meg: a házi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő 20 héttől 8 éves korú
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gyermekek napközbeni ellátását, gondozását - életkori és egyéni sajátosságok figyelembe
vételével - a szülő távollétének idejében végzi.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Házi
gyermekfelügyelete egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját, 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:
131/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Házi gyermekfelügyelete egységes
szerkezetbe foglalt szakmai programját elfogadja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
6./ Szakmai program módosítása a szenvedélybetegek közösségi alapellátása
tekintetében
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Egy új ellátás kerül bevezetésre, munkaidőn túli telefonos készenléti ügyelet, amely
hétköznapokon 16-22 óráig, hétvégeken 07-22 óráig van tervbe véve.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Ez valóban egy új dolog, de Gyula Városában az elmúlt években is működött egy krízis
szolgálat, amely különösen téli időszakban várta a hívásokat és jelentkeztek is elég sokan.
Valahol kiterjesztettük ezt a krízis szolgálatot és a közösségi ellátottak, tehát a pszichiátriai és
szenvedélybetegek számára is lehetővé tesszük ezzel, hogy megkapják a segítséget. Nagyon
sokszor előfordul, hogy a kollegákat úgy hívják fel a magántelefonszámunkon, ha bajban
vannak. Ez egy lehetőség, sőt a későbbiekben még hosszabb időre szeretnénk kiterjeszteni, de
ez majd a költségvetés függvénye lesz.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programjának módosítását a
szenvedélybetegek közösségi alapellátása tekintetében az alábbiak szerint, kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?:
9. oldal:
A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben,
megállapodásban foglaltak alapján határozzuk meg.
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A szövegrész az alábbiakkal bővül:
- Új szolgáltatási elemként, - a rendes nyitvatartási időn túl - telefonos ügyeletet bevezetését
szeretnénk biztosítani ellátottaink számára. Az ügyeleti idő tartamát: hétköznapokon 16-22
óráig, hétvégeken: 07- 22 óráig tervezzük. A telefonos ügyeletet Gyula, Elek, Lőkösháza
településeken élő munkatársaink végeznék. A hívható telefonok száma természetesen minden
kliensünk számára elérhetővé válik személyes tájékoztatás és szóróanyagok segítségével.
Az ügyelet biztosításának oka, hogy munkatársaink saját telefonjaikon is egyre több kliens
hívását fogadták a rendes munkaidő letelte után. Ugyanakkor az ellátás rendelkezésére
bocsátott mobiltelefon is számtalan hívást jelzett reggelente és hétvégék után is. Többször
előfordult, hogy krízisben levő, vagy segítséget kérő, tanácstalan klienseinkhez munkaidőn túl
és hétvégeken is kimentek a közösségi gondozóink. Családgondozóink mindenkori telefonos
elérhetősége biztonságot ad azon klienseink számára, akik egy-egy váratlan élethelyzet
megoldásához remélnek segítséget, tanácsot, egy-egy megnyugtató szót, meghallgatást.
Reményeink szerint a telefonos ügyeleti szolgálat, mivel a kliensnek gyakran csak arra van
szüksége, hogy valaki meghallgassa – akiben bízik -, csökkenteni fogja a krízishelyzetek
számát, súlyosságát, az esetleges krízisek következményeit (pl.: öngyilkosság). Ezért megelőző
tevékenységként, tanácsadásként, kríziskezelésként is működhet. Ezen szolgáltatásunk
kiegészítéseként lehetőséget teremtünk arra, hogy az arra rendkívüli módon rászoruló
klienseink számára szükség esetén azonnali, 1-2 napra elegendő élelmiszer csomagot
juttassunk. Az élelmiszer adományok alapját a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
adományai és lakossági felajánlások képezik.
15. oldal:
megkereső programok utcán, szórakozó helyeken, egyéb közösségekben,
felvilágosító tevékenység
Kiegészül az alábbiakkal:
munkaidőn túli telefonos ügyeleti szolgálat.
22. oldal
3.3. A szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja:
személyesen a kliens otthonában, vagy környezetében,
személyesen, a nyitva álló helyiségeinkben,
telefonon,
Kiegészül az alábbiakkal:
ügyeleti telefonon-munkaidőn túl
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
132/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programjának
módosítását a szenvedélybetegek közösségi alapellátása tekintetében az alábbiak szerint:
9. oldal:
A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben,
megállapodásban foglaltak alapján határozzuk meg.
A szövegrész az alábbiakkal bővül:
- Új szolgáltatási elemként, - a rendes nyitvatartási időn túl - telefonos ügyeletet bevezetését
szeretnénk biztosítani ellátottaink számára. Az ügyeleti idő tartamát: hétköznapokon 16-22
óráig, hétvégeken: 07- 22 óráig tervezzük. A telefonos ügyeletet Gyula, Elek, Lőkösháza
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településeken élő munkatársaink végeznék. A hívható telefonok száma természetesen minden
kliensünk számára elérhetővé válik személyes tájékoztatás és szóróanyagok segítségével.
Az ügyelet biztosításának oka, hogy munkatársaink saját telefonjaikon is egyre több kliens
hívását fogadták a rendes munkaidő letelte után. Ugyanakkor az ellátás rendelkezésére
bocsátott mobiltelefon is számtalan hívást jelzett reggelente és hétvégék után is. Többször
előfordult, hogy krízisben levő, vagy segítséget kérő, tanácstalan klienseinkhez munkaidőn túl
és hétvégeken is kimentek a közösségi gondozóink. Családgondozóink mindenkori telefonos
elérhetősége biztonságot ad azon klienseink számára, akik egy-egy váratlan élethelyzet
megoldásához remélnek segítséget, tanácsot, egy-egy megnyugtató szót, meghallgatást.
Reményeink szerint a telefonos ügyeleti szolgálat, mivel a kliensnek gyakran csak arra van
szüksége, hogy valaki meghallgassa – akiben bízik -, csökkenteni fogja a krízishelyzetek
számát, súlyosságát, az esetleges krízisek következményeit (pl.: öngyilkosság). Ezért megelőző
tevékenységként, tanácsadásként, kríziskezelésként is működhet. Ezen szolgáltatásunk
kiegészítéseként lehetőséget teremtünk arra, hogy az arra rendkívüli módon rászoruló
klienseink számára szükség esetén azonnali, 1-2 napra elegendő élelmiszer csomagot
juttassunk. Az élelmiszer adományok alapját a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
adományai és lakossági felajánlások képezik.
15. oldal:
megkereső programok utcán, szórakozó helyeken, egyéb közösségekben,
felvilágosító tevékenység
Kiegészül az alábbiakkal:
munkaidőn túli telefonos ügyeleti szolgálat.
22. oldal
3.3. A szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja:
személyesen a kliens otthonában, vagy környezetében,
személyesen, a nyitva álló helyiségeinkben,
telefonon,
Kiegészül az alábbiakkal:
ügyeleti telefonon-munkaidőn túl
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2011. szeptember 20.
7./ Szakmai program módosítása a közösségi pszichiátriai betegek alapellátása
tekintetében
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ugyanebből az okból célszerű és kell a szakmai programot módosítani. Itt is a telefonos
munkaidőn túli időszakra bevezetésre kerül, ugyanazok az indokok. Ha nincs kérdés,
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programjának módosítását a közösségi pszichiátriai
betegek alapellátása tekintetében az alábbiak szerint, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?:
9. oldal:
A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben,
megállapodásban foglaltak alapján határozzuk meg.
A szövegrész az alábbiakkal bővül:
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- Új szolgáltatási elemként, - a rendes nyitvatartási időn túl - telefonos ügyeletet bevezetését
szeretnénk biztosítani ellátottaink számára. Az ügyeleti idő tartamát: hétköznapokon 16-22
óráig, hétvégeken: 07- 22 óráig tervezzük. A telefonos ügyeletet Gyula, Elek, Lőkösháza
településeken élő munkatársaink végeznék. A hívható telefonok száma természetesen minden
kliensünk számára elérhetővé válik személyes tájékoztatás és szóróanyagok segítségével.
Az ügyelet biztosításának oka, hogy munkatársaink saját telefonjaikon is egyre több kliens
hívását fogadták a rendes munkaidő letelte után. Ugyanakkor az ellátás rendelkezésére
bocsátott mobiltelefon is számtalan hívást jelzett reggelente és hétvégék után is. Többször
előfordult, hogy krízisben levő, vagy segítséget kérő, tanácstalan klienseinkhez munkaidőn túl
és hétvégeken is kimentek a közösségi gondozóink. Családgondozóink mindenkori telefonos
elérhetősége biztonságot ad azon klienseink számára, akik egy-egy váratlan élethelyzet
megoldásához remélnek segítséget, tanácsot, egy-egy megnyugtató szót, meghallgatást.
Reményeink szerint a telefonos ügyeleti szolgálat, mivel a kliensnek gyakran csak arra van
szüksége, hogy valaki meghallgassa – akiben bízik -, csökkenteni fogja a krízishelyzetek
számát, súlyosságát, az esetleges krízisek következményeit (pl.: öngyilkosság). Ezért megelőző
tevékenységként, tanácsadásként, kríziskezelésként is működhet. Ezen szolgáltatásunk
kiegészítéseként lehetőséget teremtünk arra, hogy az arra rendkívüli módon rászoruló
klienseink számára szükség esetén azonnali, 1-2 napra elegendő élelmiszer csomagot
juttassunk. Az élelmiszer adományok alapját a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
adományai és lakossági felajánlások képezik.
15. oldal:
megkereső programok utcán, szórakozó helyeken, egyéb közösségekben,
felvilágosító tevékenység
Kiegészül az alábbiakkal:
munkaidőn túli telefonos ügyeleti szolgálat.
22. oldal
3.3. A szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja:
személyesen a kliens otthonában, vagy környezetében,
személyesen, a nyitva álló helyiségeinkben,
telefonon,
Kiegészül az alábbiakkal:
ügyeleti telefonon-munkaidőn túl
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
133/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programjának
módosítását a közösségi pszichiátriai betegek alapellátása tekintetében az alábbiak szerint:
9. oldal:
A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben,
megállapodásban foglaltak alapján határozzuk meg.
A szövegrész az alábbiakkal bővül:
- Új szolgáltatási elemként, - a rendes nyitvatartási időn túl - telefonos ügyeletet bevezetését
szeretnénk biztosítani ellátottaink számára. Az ügyeleti idő tartamát: hétköznapokon 16-22
óráig, hétvégeken: 07- 22 óráig tervezzük. A telefonos ügyeletet Gyula, Elek, Lőkösháza
településeken élő munkatársaink végeznék. A hívható telefonok száma természetesen minden
kliensünk számára elérhetővé válik személyes tájékoztatás és szóróanyagok segítségével.
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Az ügyelet biztosításának oka, hogy munkatársaink saját telefonjaikon is egyre több kliens
hívását fogadták a rendes munkaidő letelte után. Ugyanakkor az ellátás rendelkezésére
bocsátott mobiltelefon is számtalan hívást jelzett reggelente és hétvégék után is. Többször
előfordult, hogy krízisben levő, vagy segítséget kérő, tanácstalan klienseinkhez munkaidőn túl
és hétvégeken is kimentek a közösségi gondozóink. Családgondozóink mindenkori telefonos
elérhetősége biztonságot ad azon klienseink számára, akik egy-egy váratlan élethelyzet
megoldásához remélnek segítséget, tanácsot, egy-egy megnyugtató szót, meghallgatást.
Reményeink szerint a telefonos ügyeleti szolgálat, mivel a kliensnek gyakran csak arra van
szüksége, hogy valaki meghallgassa – akiben bízik -, csökkenteni fogja a krízishelyzetek
számát, súlyosságát, az esetleges krízisek következményeit (pl.: öngyilkosság). Ezért megelőző
tevékenységként, tanácsadásként, kríziskezelésként is működhet. Ezen szolgáltatásunk
kiegészítéseként lehetőséget teremtünk arra, hogy az arra rendkívüli módon rászoruló
klienseink számára szükség esetén azonnali, 1-2 napra elegendő élelmiszer csomagot
juttassunk. Az élelmiszer adományok alapját a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
adományai és lakossági felajánlások képezik.
15. oldal:
megkereső programok utcán, szórakozó helyeken, egyéb közösségekben,
felvilágosító tevékenység
Kiegészül az alábbiakkal:
munkaidőn túli telefonos ügyeleti szolgálat.
22. oldal
3.3. A szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja:
személyesen a kliens otthonában, vagy környezetében,
személyesen, a nyitva álló helyiségeinkben,
telefonon,
Kiegészül az alábbiakkal:
ügyeleti telefonon-munkaidőn túl
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2011. szeptember 20.
8./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett a pszichiátriai
betegek közösségi ellátása finanszírozásának állami támogatására
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Nemzeti Erőforrás Minisztere meghirdette a pszichiátriai betegek közösségi ellátása
finanszírozásának állami támogatására irányuló általános pályázatot. A finanszírozási időszak
2012. január 01-től 2014. december 31 napjáig terjed. Ahhoz, hogy ezen a pályázaton tudjunk
indulni, határozatra van szükség a Társulási Tanács részéről. Három napirendünk van ami ilyen
jellegű.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Pályázatunk a közösségi ellátásban a pszichiátriai betegekre, a fogyatékosokra, illetve a
szenvedélybetegekre terjed ki. 2009 óta pályázati rendszerben működik ez a három ellátási
forma. Ezen ellátási formák tekintetében költségvetési gondokkal nem küzdünk. Jelentős
fejlesztések voltak az elmúlt időszakban. Minden településen jól működik, hiszen a szállításon
kívül személyi segítséget is nyújtunk pl.: a támogató szolgálat tekintetében. A pályázati időszak
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három évre szólt. Ez a három év, ez év december 31-én lejárt és a pályázatok beadásának
határideje szeptember 23. Kérem a Társulási Tanács támogatását, hisz ezen ellátási formák
minden településen működnek és az ellenőrzések során, amelyet az NRSZH korábban a MÁK
végzett, szinte hibamentesen megítélték a munkánkat. Ezt a minőséget szeretnénk nyújtani,
esetleg magasabb ellátotti létszámmal a későbbi időszakban is, újabb három évre.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Kistérségi
Társulás Munkaszervezetét és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye vezetőjét megbízza - „a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat,
alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető
szolgáltatók befogadása” című pályázat keretén belül - a pszichiátriai betegek közösségi
ellátása tekintetében a pályázat előkészítésével és benyújtásával. A Társulási Tanács
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 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:
134/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Kistérségi Társulás Munkaszervezetét és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye vezetőjét megbízza - „a támogató szolgáltatást, a közösségi
ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető
szolgáltatók befogadása” című pályázat keretén belül - a pszichiátriai betegek közösségi
ellátása tekintetében a pályázat előkészítésével és benyújtásával. A Társulási Tanács
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla Kistérségi irodavezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2011. szeptember 23.
9./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett a támogató
szolgáltatás finanszírozásának állami támogatására
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ugyanez a helyzet a támogató szolgáltatás finanszírozásának állami támogatására vonatkozó
pályázattal kapcsolatban. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki
elfogadja, hogy a Kistérségi Társulás Munkaszervezetét és a Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye vezetőjét megbízza - „a támogató szolgáltatást, a
közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot
működtető szolgáltatók befogadása” című pályázat keretén belül - a támogató szolgálat
tekintetében a pályázat előkészítésével és benyújtásával. A Társulási Tanács felhatalmazza a
Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással jelezze.
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:
135/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a
Kistérségi Társulás Munkaszervezetét és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye vezetőjét megbízza - „a támogató szolgáltatást, a közösségi
ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető
szolgáltatók befogadása” című pályázat keretén belül - a támogató szolgálat tekintetében a
pályázat előkészítésével és benyújtásával. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét
a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla Kistérségi irodavezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2011. szeptember 23.
10./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett
szenvedélybetegek közösségi ellátása finanszírozásának állami támogatására
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a
Kistérségi Társulás Munkaszervezetét és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye vezetőjét megbízza - „a támogató szolgáltatást, a közösségi
ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető
szolgáltatók befogadása” című pályázat keretén belül - a szenvedélybetegek közösségi ellátása
tekintetében a pályázat előkészítésével és benyújtásával. A Társulási Tanács felhatalmazza a
Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 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:
136/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy a
Kistérségi Társulás Munkaszervezetét és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye vezetőjét megbízza - „a támogató szolgáltatást, a közösségi
ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot működtető
szolgáltatók befogadása” című pályázat keretén belül - a szenvedélybetegek közösségi ellátása
tekintetében a pályázat előkészítésével és benyújtásával. A Társulási Tanács felhatalmazza a
Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla Kistérségi irodavezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2011. szeptember 23.
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11./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Dolgozói létszámbővítésre került sor a gyulai és kétegyházi intézményegységekben, még a
korábbi Társulási ülésen és emiatt módosítanunk kell az SZMSZ-t, mert annak a mellékletében
szerepel egy táblázat, amely tartalmazza a dolgozói létszámokat. Ha nincs kérdés, észrevétel,
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet
szerint, valamint 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 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
137/2011.(IX.19.) 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 a melléklet szerint 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
Klemmné Kalcsó Lilla Kistérségi Irodavezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: azonnal
12./ A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006 (12.01.) számú szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló
határozatának módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Itt megtalálható mind a módosított, mind az egységes szerkezű okirat, melyben ki vannak,
jelölve azok a részek melyeket most itt módosítanunk kell. Hatályos jogszabályokat és a helyi
sajátosságokat veszi figyelembe ez a módosítás.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
A változtatás a hatályos jogszabályoknak megfelel, hisz ez a határozat tömb, már 2006-ban
megszületett és akkor volt nagy jelentősége, hiszen a kistérségi intézmény által ellátott
feladatokat kellett benne megjeleníteni. Ugyanakkor vannak helyi sajátosságok, pl.: a térítési
díj beszedésének ideje, amelytől el lehet térni, de azt a helyi határozatokban módosítani kell,
vagy Gyula tekintetében az emelt szintű ellátásért fizetendő egyszeri hozzájárulás díja, ebben
változás most nem történt. Összességében a feladatainkról szól, illetve a hatályos
jogszabályokat jelenítjük meg helyi szintre vonatkoztatva.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt
módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (IV. 24.) sz. és 44/2010.(IV.28.) sz. Társulási
Tanács a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló
határozat módosítását elfogadja, 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:
138/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt módosító
88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (IV. 24.) sz. és 44/2010.(IV.28.) sz. Társulási Tanács a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló határozat
módosítását elfogadja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata,
valamint az ezt módosító 88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (IV. 24.) sz. és 44/2010.(IV.28.) sz.
Társulási Tanács határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről elfogadja, 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:
139/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú határozata, valamint az ezt módosító
88/2008. (VIII.07.) sz. és 34/2009 (IV. 24.) sz. és 44/2010.(IV.28.) sz. Társulási Tanács
határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről elfogadja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai
Szakszolgálati Intézmény Éves Munkatervének elfogadása 2011/2012. tanévre
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztésben részletesen le van írva a munkaterv. Igazgató asszony kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató)
Éves munkaterv alapján dolgozik a Társulás Pedagógiai Szakszolgálata, mely augusztustól,
jövő év augusztusáig megmutatja, hogy milyen munkamenetben fogunk dolgozni.
Szeptemberben kezdődik az óvodás korú gyermekeknek a nevelési tanácsadói, logopédiai
szűrése, ami után általában minden gyermekről szakvélemény születik és eldől, hogy kell-e
járni fejlesztésre, és a szülővel való konzultáció után tudjuk eldönteni, hogy mely gyermekek
azok, akiknek mindenképpen ajánlatos a fejlesztő foglalkozás, hogy az iskolába lépéshez
minden rendben legyen. Október, novemberben folyamatos fejlesztések vannak, ekkor jönnek
be az egyéni kérdőívek, és ekkor kezdődik el a pályaválasztási tanácsadás. Január, februárban
végezzük el az iskolaérettségi vizsgálatokat, melyről szakvéleményt készítünk. Az év többi
részében fejlesztésekkel és a mindennapi dolgokkal foglalkozunk. Év végén mindenkiről,
minden esetről év végi értékelést állítunk ki, amit a szülőnek adunk át. A munkaterv
tartalmazza a nyitva tartásunkat, elérhetőségünket is.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Egy észrevételt szeretnék tenni, bár a szakszolgálati intézmény alapvetően Gyulán nem fejti ki
a tevékenységét, de talán ez egész kistérségi probléma és a pályaválasztással kapcsolatos.
Nyilván a szakemberek majd eldöntik, hogy ebből mi az, amit célszerű megfontolni. Azt látom,
hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki azért nem tud elhelyezkedni, mert annak idején, mikor
volt a pályaválasztás, nem jó döntést hozott. Tele vagyunk olyan fiatalokkal, akik valamiféle
felsőoktatási végzettséggel rendelkeznek, de sajnos olyan diplomával, ami nem piacképes,
nincs munkaerő piaci kereslet. A másik oldalon meg azt lehet látni, hogy vannak olyan
szakmák, amikre lenne kereslet, csak sajnos nincsenek szakemberek. Talán érdemes lenne azon
elgondolkodni, hogy lehetne hatékonyan a szülőket és a gyerekeket már nyolcadikos korban
ráébreszteni arra, hogy lehet célszerűbb egy szakmát választani, és nem feltétlenül kell arra
törekedni, hogy gimnáziumba menjen mindenki és utána valamiféle nem piacképes diplomát
szerezzen, mert akinek már ilyen végzettsége van, úgy érzi, mivel diplomás kétkezű munkát
nem fog végezni, mert nem azért járt főiskolára vagy egyetemre. Erre is számos példa van,
hogy bizonyos szakmákban sokkal jobban lehet keresni, mint akár diplomásként hivatalban
ügyintézőként. Sajnos ezt sokan nem tudják, és azt hiszik, hogy azzal tesznek jót a gyereknek,
ha arra inspirálják, hogy menjen gimnáziumba és utána valamilyen felsőoktatási intézménybe,
de nem mindenkinek ez az útja. Ebben szerintem a szakemberek sokat tudnak segíteni a
szülőknek, családoknak, hogy esetleg meggyőzzék arról, hogy bizony egy jó szakmát sokkal
érdemesebb lenne megtanulni.
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató)
A rendszerváltás után sajnos a szakmunkásképzésnek az iskolai indíttatása eléggé leépült és
egyre inkább arra álltak rá az emberek, hogy érettségit és főiskolai végzettséget adjunk a
gyermekek kezébe. Így születtek a különféle menedzser és mindenféle olyan főiskolai
végzettségek, amik nem adnak segítséget az elhelyezkedésben, mert nincs rá szükség.
Egyetértek ezzel, hogy nagyon sok olyan gyermek van, akinek a szakmunkásképző sokkal
jobbat tenne, jobban fizető szakmát kapna. A pszichológusunk nem konkrétan egy szakmát
próbál felajánlani, hanem egy kört világít meg, ami a képességeinek megfelelő lehet. Próbáljuk
olyan irányba terelni a gyerekeket, hogy a kétkezű munka is ugyanolyan fontos, hisz ezt is el
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kell végezni valakinek. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos, hogy a szakemberek jó irányt
mutassanak a gyermekeknek.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A munkatervet szintén szeretném elektronikus formában kérni és mindazokat az előírásokat és
gondolatokat, amiket a törvény is tartalmaz, a munkát jól átláthatóvá, ütemezhetővé teszi és
Lőkösháza tekintetében mindig is egy nagyon jó együttműködés jellemezte a szakszolgálati
intézményt és az oktatási, nevelési intézményeinket. Visszautalva, amit polgármester úr is
emlegetett. Munkaügyi Központban van egy volt kolleginánk, aki Lőkösházán pedagógusként
kezdte és mi minden évben úgy szervezzük meg a hetedikes nyolcadikos tanulóink számára a
pályaválasztással kapcsolatos teendőket, hogy a Munkaügyi Központból, kijön egy illetékes
szakember és elmondja azokat az irányokat, azokat a trendeket, ami a munkaerő piacot
jellemzi. Felkészíti a gyerekeket arra is, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel mikortól
léphetnek be a munkaerő piacra, és azokat a sláger szakmákat, hiányszakmákat, ahol nagy
valószínűséggel lehetőség is van arra, hogy a későbbiekben elhelyezkedjenek. Ezt segíti a
Pedagógiai Szakszolgálat azzal a kompetenciaméréssel, mellyel az irányultságot tudják a
szülőknek is segítségként. Ötletként olyat is szoktunk, hogy jól menő akár vállalkozót
meghívunk és élménybeszámolót tart, hiszen a személyes példák azok, amik ilyenkor
motiválhatnak a gyermekeinkre, illetve a szülőkre. Ez egy nagyon fontos kérdés, és a
Pedagógiai Szakszolgálat nagyon sokat tehet, hogy a szülő is felismerje, hogy a gyermek mire
képes és abba az irányba orientálja a gyermeket, és attól a kudarcélménytől megfossza, hogy
esetleg olyan iskolába kerül a gyermek, amivel lesz érettségije, csak nem azt a tudást szerzi
meg, amihez megvannak az alapkompetenciái.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Nagyon fontos a személyes példa.
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács alelnök - Kétegyháza polgármester)
A vitaindító nagyon jó volt, ahogy elnök úr felvetette a napirendhez kapcsolódó fontos témát.
Talán már látszik egy halvány remény, hogy a jelenlegi kormányzati gondolkodás is ilyen
irányba viszi el az oktatásügyet, hogy ismét nagyobb hangsúlyt fektessenek a szakma
szerzésére és a szakma becsületére. Nemcsak az a fontos, hogy használható képesítést
szerezzen valaki, hanem fontos, hogy sikeres legyen abban, amit csinál. ha ezeket az
elgondolásokat sikerül az oktatási rendszeren átvinni, akkor bízom benne, hogy ezzel is előbbre
jutunk és a pályaválasztás során már eredményt is tudunk elérni és a szülők is olyan irányba
indítják a gyerekeiket. Azt látjuk sajnos, hogy nem nagyon szeretnek tanulni a fiatalok körében,
de minden emberben van valami, amiben értékes, és azt kell megtalálni ilyenkor a
pályaválasztás során. Ha ezeket jól sikerül összehangolni és majd a kormányzati
intézkedésekkel együtt elindulunk egy másik pályán, akkor talán kevesebb sérült személy kerül
majd felnőttként az életbe ki, akiket esetleg nekünk kellene segíteni valamilyen szociális
eszközzel.
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
Mivel Lőkösháza polgármester asszonya többször felvetette, hogy szeretné ezeket az anyagokat
elektronikus formában is megkapni, szeretném tájékoztatni a Társulás tagjait és mindenkit,
hogy mi is észrevettük, hogy a Társulás honlapja nem épp a legmodernebb és a legmegfelelőbb.
Mivel a Pedagógiai Szakszolgálattól és a Szociális Intézménytől is kértünk anyagokat, ha
kérhetném, hogy link-ként szerepeltetni a saját honlapukon és ez által a mi kistérségünk
munkáját is megismerhetnék, hiszen azt tapasztalom, hogy főleg a fiatalok körében nem is
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tudják, hogy mi az, hogy kistérség, miért volt erre szükség, miért alakult meg. De
természetesen ennek ellenére elküldünk minden anyagot, amit kérnek.
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 Szakszolgálati Intézmény Éves
Munkatervét a 2011/2012. tanévre a jelen előterjesztés mellékleteként, 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:
140/2011.(IX.19.) 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 Éves
Munkatervét a 2011/2012. tanévre a jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
Határidő: azonnal
14./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai
Szakszolgálati Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztés mellékleteként megtalálható a Minőségirányítási program.
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató)
Már a tavalyi évben úgy indultunk el, hogy ez a program megvolt, most egy kis korrigálást
igényelt, hisz a pedagógusok munkájának az értékelése még nem volt benne. Ettől az évtől már
szükségessé vált, minden második évben a pedagógusok munkáját értékelni kell. Született egy
pedagógusértékelési szabályzatunk. A teljes körű intézményi értékelést négyévente meg kell
tennünk, de minden évben szükséges, hogy az intézményről tájékozódó szinten kapjunk
visszajelzéseket a fenntartótól, a partnerintézményektől, a szülőktől és a gyermekektől. Az
elmúlt évben megtettük év végén, hogy a minőségirányítási program keretében kérdőívet
adtunk ki a fenntartónak, szülőknek, gyermekeknek és a partnerintézményeinknek. Nagyon jó
visszajelzéseket kaptunk, elégedettek a munkánkkal, szinte csak pozitív visszajelzéseket
kaptunk. A szülőktől az a visszajelzés jött, hogy több időt szeretnének, amit a gyermekekre
tudunk fordítani. Ez sajnos nem rajtunk múlik, hisz nagyon kevesen vagyunk. Bízom benne, ha
egy fejlesztő vagy gyógypedagógust felveszünk, akkor ez a dolog is megoldódik. Szerették
volna még a gyógytornát kérni tőlünk, de sajnos olyan kiskapacitású intézmény vagyunk, hogy
erre még nincs lehetőségünk. Én jelenleg a közoktatás vezető szakképzést csinálom, de amint
ennek a végére érek az íriszterápiát vagy a szenzomotoros integrációs terápiát szeretném
elvégezni. Ami azt jelenti, hogy a gyógytornához hasonló, nem azzal egyenértékű, ami a
gyermekek fejlesztését szolgálja, amivel talán egy kicsit ezt a problémát is tudnánk orvosolni,
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hogy a mozgásokban is ügyesedjenek ezek a gyermekek. A minőségirányítási programban az új
dolgokat aláhúzással jeleztem, az értékelés az, ami bővebb formában jelent meg.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Az emberi teljesítőképesség az véges. Továbbgondolásra ajánlanám a polgármester
kollegáknak, volt erre gyakorlat is, hiszen ehhez normatíva jár, nyilván ennek meglehetne a
kiadási bevételi lábát teremteni és oly módon is lehetne gondolkodni, hogy a helyi közoktatási
intézményeinkben megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy vannak-e ott olyan szakembereink,
akik rendelkeznek ennek az egy speciális feladatnak az ellátásához szükséges szakképesítéssel.
Korábban Lőkösházán volt ilyen szakember, most nem tudom, hogy van-e, és
költséghatékonyság szempontjából sem mindegy, ha helyben lehetne ezt a feladatot ellátni. Az
a pedagógus egy kis plusz, javadalmazáshoz jutna, vagy akár egymást is úgy kisegítenénk,
hogy egy megállapodást köt a feladatellátására a normatíva címzettje az illető szakemberrel, aki
ezt eltudja végezni.
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Minőségirányítási
programjának módosítását a kiegészítésekkel elfogadja, valamint 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 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
141/2011.(IX.19.) 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 a kiegészítésekkel elfogadja.
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
15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai
Szakszolgálati Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az intézmény SZMSZ-ét is módosítanunk kell, mert új mellékletek szerepelnek benne. Ha
nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a kiegészítésekkel elfogadja, valamint a Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény igazgatóját, hogy
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gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési Szabályzat
elkészítéséről, 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:
142/2011.(IX.19.) 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
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a kiegészítésekkel elfogadja.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítéséről.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
Határidő: azonnal
16./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai
Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az előterjesztésben részletesen meg van jelölve, hogy miket módosítunk, mik kerülnek törlésre.
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, kézfelnyújtással szavazza meg.
Tartózkodik? Ellene?:
Törlésre kerül: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv –
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján szövegrész helyébe Gazdálkodási jogkör
funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv
Törlésre kerül: A kiegészítő tevékenység köre, mértéke:
A Pedagógiai Szakszolgálat kiegészítő tevékenységet nem folytat.
Törlésre kerül: A kisegítő tevékenység köre, mértéke:
A Pedagógiai Szakszolgálat kisegítő tevékenységet nem folytat.
Törlésre kerül: Jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik
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 valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásáról.
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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143/2011.(IX.19.) 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:
Törlésre kerül: A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv –
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján szövegrész helyébe Gazdálkodási jogkör
funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv
Törlésre kerül: A kiegészítő tevékenység köre, mértéke:
A Pedagógiai Szakszolgálat kiegészítő tevékenységet nem folytat.
Törlésre kerül: A kisegítő tevékenység köre, mértéke:
A Pedagógiai Szakszolgálat kisegítő tevékenységet nem folytat.
Törlésre kerül: Jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik
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 valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásáról.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla igazgató
Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
Határidő: 2011. szeptember 20.
17./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Kormányhivatal törvényességi referense javasolta több pontban a módosítást. Megítélésem
szerint ez lényegében nem érinti a Társulás működését. Talán a legfontosabb, hogy törölni
kérik, hogy a munkaszervezet vezetőjének a munkajogi döntései előtt ki kell kérnie a Társulási
Tanács elnökének a véleményét. A többi technikai jellegű. Ha nincs kérdés, észrevétel,
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az alábbiak szerint elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. Tartózkodik? Ellene?:
III. A Társulás szervezete/2 pont a Tanács ülései/5 pont (új): A Társulás tagjai ¼-nek –
napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.
- III. A Társulás szervezete/9.2. Titkos szavazás/8 pont (új): A zárt ülésen hozott döntések
eredményét a Tanács elnöke ismerteti.
- III. A Társulás szervezete/13 pont a zárt ülés jegyzőkönyvére vonatkozó eltérő szabályok/1
pont: A Tanács zárt üléséről, vagy az ülés zárt részéről felvett jegyzőkönyvébe, csak a zárt
ülésen részt vevők, a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes ügyintézőjén kívül, csak az
tekinthet be, akit a napirend, illetőleg a tárgyalt ügy személyesen érint, (kiegészítésre kerül)
azzal a megszorítással, hogy közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adat
megismerhetőségének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.
- VI. Társulás Önkormányzatainak Jegyzői: (törlésre kerül) A település jegyzői esetenként a
-
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Tanács elé kerülő alapvető döntések, javaslatok szakmai szempontok alapján történő előzetes
egyeztetését és előkészítését folytathatják le. A jegyzők Társulási Tanácsülésen való
részvételének szükségességét a Tanács tagjai jogosultak eldönteni.
- VII. A Társulás munkaszervezete Kistérségi Iroda/3 pont A Kistérségi Iroda élén önálló
szakmai vezető áll, akit a Társulási Tanács minősített többségű szavazással határozatlan időre,
a Tanács tagjainak jelölése alapján nevezi ki. A vezető felett a kinevezéssel, felmentéssel,
összeférhetetlenség megállapításával, fegyelmi jogkör gyakorlásával kapcsolatos munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.(helyett)
A Kistérségi Iroda élén határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján önálló szakmai
vezető áll, akivel – a Tanács tagjainak jelölése alapján a Társulási Tanács tagjai általi
minősített többségű szavazással elfogadva, - az elnök köt munkaszerződést. A munkáltatói
jogokat – a jogviszony létesítése, megszüntetése, összeférhetetlenség, fegyelmi jogkör – a
Társulási Tanács, az egyéb munkáltató jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.
- VII. A Társulás munkaszervezete Kistérségi Iroda/4 pont (törlésre kerül) Munkaviszony
létesítéséhez, megszűntetéséhez, jutalmazáshoz, vezetői megbízás adásához és visszavonásához
az elnök egyetértése szükséges.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosítást követően a Szervezeti és
Működési Szabályzat aláírására.
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
144/2011.(IX.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:
- III. A Társulás szervezete/2 pont a Tanács ülései/5 pont (új): A Társulás tagjai ¼-nek –
napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.
- III. A Társulás szervezete/9.2. Titkos szavazás/8 pont (új): A zárt ülésen hozott döntések
eredményét a Tanács elnöke ismerteti.
- III. A Társulás szervezete/13 pont a zárt ülés jegyzőkönyvére vonatkozó eltérő szabályok/1
pont: A Tanács zárt üléséről, vagy az ülés zárt részéről felvett jegyzőkönyvébe, csak a zárt
ülésen részt vevők, a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes ügyintézőjén kívül, csak az
tekinthet be, akit a napirend, illetőleg a tárgyalt ügy személyesen érint, (kiegészítésre kerül)
azzal a megszorítással, hogy közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adat
megismerhetőségének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.
- VI. Társulás Önkormányzatainak Jegyzői: (törlésre kerül) A település jegyzői esetenként a
Tanács elé kerülő alapvető döntések, javaslatok szakmai szempontok alapján történő előzetes
egyeztetését és előkészítését folytathatják le. A jegyzők Társulási Tanácsülésen való
részvételének szükségességét a Tanács tagjai jogosultak eldönteni.
- VII. A Társulás munkaszervezete Kistérségi Iroda/3 pont A Kistérségi Iroda élén önálló
szakmai vezető áll, akit a Társulási Tanács minősített többségű szavazással határozatlan időre,
a Tanács tagjainak jelölése alapján nevezi ki. A vezető felett a kinevezéssel, felmentéssel,
összeférhetetlenség megállapításával, fegyelmi jogkör gyakorlásával kapcsolatos munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.(helyett)
A Kistérségi Iroda élén határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján önálló szakmai
vezető áll, akivel – a Tanács tagjainak jelölése alapján a Társulási Tanács tagjai általi
minősített többségű szavazással elfogadva, - az elnök köt munkaszerződést. A munkáltatói
jogokat – a jogviszony létesítése, megszüntetése, összeférhetetlenség, fegyelmi jogkör – a
Társulási Tanács, az egyéb munkáltató jogokat a Tanács elnöke gyakorolja.
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VII. A Társulás munkaszervezete Kistérségi Iroda/4 pont (törlésre kerül) Munkaviszony
létesítéséhez, megszűntetéséhez, jutalmazáshoz, vezetői megbízás adásához és visszavonásához
az elnök egyetértése szükséges.
-

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosítást követően a Szervezeti és
Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő
Határidő: 2011. szeptember 20.
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. szeptember 19.

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

----------------------------------------Szűcsné Gergely Györgyi jkv hitelesítő

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