
JEGYZŐKÖNYV

Készült:     

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011. 
október  24-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 
elnökhelyettese, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi – Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság  elnöke,  Lőkösháza  polgármester,  Sipos  Sándor  –  Elek  Polgármester  Hivatal  – 
képviselő tag (meghatalmazott)
   
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  igazgató,  Gyimesi  Krisztina  – 
Kistérségi Iroda gazdasági vezető,  

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 
Kalcsó  Istvánné  Kétegyháza  polgármesterét  javaslom.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,  hogy 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

147/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  elfogadta  Kalcsó 
Istvánné Kétegyháza polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
            Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: 2011. október 24.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A meghívóban szereplő napirendi  javaslatból  a  beszámolók  közül  a  2.  pontot  a  „Központi 
ügyeleti  szolgáltatás  szakmai  és  pénzügyi  beszámolója”  vegyük  le,  mert  a  beszámoló  nem 
érkezett  be,  a  fő napirendek közül  a  5.  pontot  a  „Gyula  és  Környéke Többcélú  Kistérségi 
Társulás vagyongazdálkodási szabályzatának elfogadása” és a 7. pont a „Gyula és Környéke 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Közbeszerzési  szabályzatának  elfogadása”  vegyük  le,  mert 
szakmai  aggályok  merültek  fel,  ezért  nem is  küldtük  ki.  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:

148/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy leveszi 
napirendről  a  beszámolók  közül  a  2.  pontot  a  „Központi  ügyeleti  szolgáltatás  szakmai  és 
pénzügyi  beszámolója”,  a fő napirendek közül a 5. pontot a „Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi Társulás vagyongazdálkodási szabályzatának elfogadása” és a 7. pontot a „Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Közbeszerzési szabályzatának elfogadása”. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. október 24.

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

I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves 
     gazdálkodásáról   

II. Fő napirendek  :

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének II. számú módosítása

2./ Roma Közmunkaprogram során beszerzett 1 darab rotációs kapa, tartós használatba 
     helyezése

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Eszközök és források értékelési 
     szabályzatának elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Bizonylati rend és bizonylati album 
     szabályzatának elfogadása

5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kockázatkezelési szabályzatának 
     elfogadása

  6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
       Intézmény 1 fővel való státuszbővítése

 
  7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
      Intézmény Alapító okiratának módosítása
     
  8./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, Eleki 
       Intézményegysége keretein belül működő Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása 
       telephelyének módosítása  
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III. Zárt ülés:   

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházi 
      Intézményegységében fizetendő étkezési térítési díjak méltányossági elbírálása

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:

149/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a mai napirendi pontokat:

I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves 
     gazdálkodásáról   

II. Fő napirendek  :

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének II. számú módosítása

2./ Roma Közmunkaprogram során beszerzett 1 darab rotációs kapa, tartós használatba 
     helyezése

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Eszközök és források értékelési 
     szabályzatának elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Bizonylati rend és bizonylati album 
     szabályzatának elfogadása

5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kockázatkezelési szabályzatának 
     elfogadása

  6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
       Intézmény 1 fővel való státuszbővítése

 
  7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
      Intézmény Alapító okiratának módosítása
     
  8./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, Eleki 
       Intézményegysége keretein belül működő Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása 
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       telephelyének módosítása  
       
III. Zárt ülés:   

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Lőkösházi 
      Intézményegységében fizetendő étkezési térítési díjak méltányossági elbírálása

IV. Egyéb:  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. október 24.

I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves 
     gazdálkodásáról   

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ezt a napirendet a múltkor már tárgyalta a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, de tekintettel arra, 
hogy intézményekre és szakfeladatokra lebontott  táblázat nem szerepelt  benne, ezért  kérték, 
hogy vegyük le és térjünk vissza rá. Most már benne vannak ezek a táblázatok, a Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság ülésén ezeket át is nézték és döntést is hoztak. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Az a kérés, amit korábban ezzel kapcsolatban megfogalmaztunk, hogy az intézményenkénti, 
szakfeladatonkénti táblázatos bontás részét képezzék a féléves beszámolónak a gazdálkodással 
kapcsolatosan, ez megtörtént, ezért javasolja a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a jelen előterjesztés 
mellékletét  képező,  a  Társulás  2011.  I.  féléves  gazdálkodásról  szóló  beszámolót, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

150/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 
mellékletét képező, a Társulás 2011. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
 

II. Fő napirendek  :

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének II. számú módosítása
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A  határozati  javaslatban  részletesen  ott  olvasható,  hogy  milyen  tételekben  következik  be 
változás, így a II. számú módosítással a 2011. évi költségvetés kiadás és bevételi főösszege 1. 
203. 224.- EFt-ra emelkedik, de így is nullásak vagyunk. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a 2011. 
évi költségvetés II. számú módosítását.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  az  előterjesztésben 
megfogalmazott  határozati  javaslattal,  így a 2011. évi  költségvetés  II.  számú módosításával 
egyetért, 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:

151/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulási  Tanácsa  úgy dönt,  hogy a  2011.  évi  II. 
számú költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja:

1.) Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Költségvetési támogatás növekedése         120.821 EFt
Prémium évek program,          930 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés  21.364 EFt
Belső átcsoportosítás  98.917 EFt
Normatíva rendezés fenntartóval     -390 EFt

Működési célú átvett pénzeszköz          -96.267 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés    -4.228 EFt
Belső átcsoportosítás            -98.917 EFt
Fejlesztési pályázatok               1.328 EFt
Nyári gyermekétkeztetés               5.550 EFt

Bevétel növekedés           24.554 EFt

Személyi juttatások növekedése           14.036 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés     13.304 EFt
Prémium évek program                             732 EFt

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése 3.790 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés      3.592 EFt
Prémium évek program              198 EFt

Dologi és folyó kiadások 6.373 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés        240 EFt
Fejlesztési pályázatok                  973 EFt
Nyári gyermekétkeztetés               5.550 EFt
Normatíva rendezés fenntartóval      -390 EFt

Felhalmozási kiadások              355 EFt
Fejlesztési pályázatok                  355 EFt

Kiadás növekedés          24.554 EFt
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2.) Társulási Iroda

Költségvetési támogatás növekedése          22.738 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés           788 EFt
Belső átcsoportosítás                21.560 EFt
Normatíva rendezés intézménnyel          390 EFt

Működési célú átvett pénzeszköz csökkenés         -10.061 EFt
Támop pályázat     10.171EFt
Belső átcsoportosítás                      - 21.560 EFt
Fejlesztési pályázat (intézmény)      1.328 EFt

Bevétel növekedés          12.677 EFt

Személyi juttatások növekedése 5.479 EFt
Támop pályázat      4.189 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés      1.290  EFt

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése 1.211 EFt
Támop pályázat         863 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés        348  EFt

Dologi és folyó kiadások 5.424 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés        -85 EFt
Támop              5.119 EFt
Normatíva rendezés intézménnyel                390 EFt

Működési célú pénzeszköz átadás    563 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés        -765  EFt
Fejlesztési pályázat (intézmény)      1.328 EFt

Kiadás növekedés          12.677 EFt

A költségvetés II.  számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
2011.  évi  költségvetésének  kiadási  és  bevételi  főösszege  (37.231 EFt-tal)  1.203.224 EFt-re 
emelkedik.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

 
2./ Roma Közmunkaprogram során beszerzett 1 darab rotációs kapa, tartós használatba 
     helyezése

   
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Elek Város polgármestere élt azzal a jelzéssel az Iroda felé, hogy 1 db MARCI 55H rotációs 
kapára  nem  tart  igényt  a  város,  ezért  visszaszállította  az  eszközt  a  kistérségi  irodához. 
Tekintettel arra, hogy Kétegyházának ebből a Roma Közmunkaprogramból 1 db STIHL fűrész 
és 1 db rotációs kapa már jutott, Lőkösházának1 db STIHL és 1 db BRIGS fűnyíró jutott, ezért  
kértem az Irodavezető asszonyt, hogy lehessen Gyuláé ez a rotációs kapa. Ezt a Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta. 
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Támogatjuk, ez így helyes, hogy most olyan Önkormányzat kapja, aki korábban nem részesült 
ilyenben.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Köszönöm  a  Bizottság,  támogató  hozzáállását.  Amennyiben  nincs  kérdés,  észrevétel, 
hozzászólás,  kérem, szavazzunk. Aki elfogadja,  hogy Gyula Város  Önkormányzat  részére 1 
darab  MARCI  55H  rotációs  kapa  kerül  térítésmentes  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 4  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

152/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:
          
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyula 
Város  Önkormányzat  részére 1 darab MARCI 55H rotációs kapa kerül  térítésmentes  tartós 
használatba. Felhatalmazza a Társulás elnökét, az átadás átvételi nyilatkozat aláírására.    

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: értelem szerint

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Eszközök és források értékelési 
     szabályzatának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ez teljesen egy szakmai anyag, aktualizálni kell azokat a szabályzatotokat is, amik voltak és 
meg kell csinálni azokat is, amik nem voltak. Ezt tartalmazza a melléklete az előterjesztésnek, a 
régi szabályzat is itt van összehasonlítás képen és természetesen az új is itt van. Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  javasolja  elfogadásra,  különösebb kiegészítés  nem volt, 
abszolút szakmai anyag lévén.

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes - Kétegyháza polgármester)
Áttekintettem, jó, hogy mellette van régi is. Ezek valóban kötelező szabályzatok, amelyeket el 
kell  készíteni,  mert  szükséges  a  munkánkhoz.  Bár  időnként  azt  érzem,  hogy  túl  sok 
szabályzatunk  van  és  a  rugalmas  munkavégzést  inkább  csak  nehezítik,  hogy  annyira 
leszabályozunk  mindent.  Jelen  esetben  ez  így  kell,  hogy  elkészüljön,  a  magam  részéről 
elfogadom  ezt  is  és  a  többi  szabályzatot  is.  Amit  levettünk  napirendről  szabályzatokat, 
átdolgozás után természetesen ugyanúgy támogatni fogom.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Csak egyetérteni tudok vele, hogy valóban túl sok szabályzat van, de ezek mind jogszabály 
előírások,  ezért  kénytelenek vagyunk  ezt  megcsinálni,  ahogy el  is  hangzott.  Ha nincs  több 
észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja az  előterjesztés  mellékleteként  a 
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Társulás  Eszközök  és  források  értékelési  szabályzatát.  Felhatalmazza  a  Társulás  elnökét  a 
szabályzat aláírására, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

153/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés mellékleteként elfogadja a Társulás Eszközök és források értékelési szabályzatát. 
Felhatalmazza a Társulás elnökét a szabályzat aláírására. 

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

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Bizonylati rend és bizonylati album  
     szabályzatának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Mellékletben itt található a teljes szabályzat. Elnök asszonyt kérem, a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság állásfoglalásának az ismertetésére.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  támogatja  a  Bizonylati  rend  és  bizonylati  album 
szabályzatának az elfogadását.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem, szavazzunk.  Aki elfogadja az előterjesztés 
mellékleteként a Társulás Bizonylati  rend és bizonylati  album szabályzatát.  Felhatalmazza a 
Társulás elnökét a szabályzat aláírására, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

154/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés  mellékleteként  elfogadja  a  Társulás  Bizonylati  rend  és  bizonylati  album 
szabályzatát. Felhatalmazza a Társulás elnökét a szabályzat aláírására. 
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. október 25.

 
5./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kockázatkezelési szabályzatának 
     elfogadása
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ugyan  úgy,  ugyanarra,  sémára,  itt  van  mellékletben  a  szabályzat.  Pénzügyi  és  Ellenőrző 
Bizottság tárgyalta a napirendet. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Amennyiben  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  az 
előterjesztés  mellékleteként  a  Társulás  Kockázatkezelési  Szabályzatát.  Felhatalmazza  a 
Társulás elnökét a szabályzat aláírására, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

155/2011.(X.24.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
előterjesztés mellékleteként elfogadja a Társulás Kockázatkezelési Szabályzatát. Felhatalmazza 
a Társulás elnökét a szabályzat aláírására. 
  
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. október 25.
 
 

6./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
       Intézmény 1 fővel való státuszbővítése

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az intézmény fordult kéréssel a Társulási Tanácshoz, aki eredetileg 4 fő pedagógust és 1 fő 
adminisztrátort engedélyezett az intézmény számára. Azonban több ok is arra mutat, hogy még 
1 státuszt kellene engedélyezni.  Jelenleg meg van hozzá a megfelelő forrás is. Pénzügyi  és 
Ellenőrző Bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy most meg van a forrás, de vajon a jövőben is 
meg  lesz-e,  és  ezzel  kapcsolatosan  a  Bizottság  egy  kiegészítő  javaslatot  is  tett,  amit  én 
eredetiben fogok képviselni. Megkérem elnök asszonyt, hogy ezt ismertesse. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Mindig nagy öröm, mint a korábbiakban is más napirendeknél, ha státusz, engedélyezésről van 
szó, mert ez mindig egy munkahely létrehozását engedélyezi. Ez jelen esetben a három kisebb 
települést érinti, hiszen Elek, Kétegyháza, Lőkösháza vonatkozásában történik a szakfeladatok 
ellátása  a  Pedagógiai  Szakszolgálati  Intézményen  keresztül.  Mindenféle  bizonytalansági 
tényezőt  bekalkulálva,  mindannyiunk  közös  meglátása  az  volt,  hogy  a  határozati  javaslat 
egészüljön ki azzal, hogy amennyiben ez az érintett települések számára nettó befizetést nem 
igényel. Vezető asszony egy rögtönzött számítás alapján biztosított bennünket arról, hogy mind 
az alap, mind a kiegészítő normatíva elegendő lesz ahhoz, hogy a feladatellátást nettó befizetés 
nélkül meg lehessen oldani, és ebben az esetben támogatja a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a 
státusz engedélyezését. 
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Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes - Kétegyháza polgármester)
Természetesen  én  is  támogatom,  amennyiben  anyagi  fedezetünk  lesz  a  normatívából  és  a 
kiegészítő támogatásból. Van-e már annyi gyermek leszűrve, hogy indokolttá teszi? Az anyag 
tartalmazza, de hol tartunk? Már telítődött az a létszám, hogy teljesen indokolt felvenni egy 
teljes műszakos kollegát vagy részmunkaidős kollegával meg lehetne-e még oldani?

Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógia Szakszolgálat Intézmény igazgató)           
Mindenképpen  indokolt  már  egy főállású  kollegának  a  felvétele,  hiszen  leszűrt  gyermekek 
száma alapján a mostani fejlesztő foglalkozáson 8-10 gyermek is van, ami ideális esetben 3-4 
fő számára lenne igazán jó. A szakmai munka rovására menne már, ha továbbra is ebben a 
formában megy tovább a fejlesztő foglalkoztatás, hiszen a gyerekeknek is az-az érdeke, hogy 
minél kisebb csoportokban, tartalmasabb, jobb fejlesztő foglalkozást tudjanak kapni.

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes - Kétegyháza polgármester)
Támogatom, de szeretném, ha kistérségen belül oldódna meg a feladatellátás.

Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógia Szakszolgálat Intézmény igazgató)           
Természetesen, ezen gondolkodom én is, úgy néz ki, hogy van rá lehetőség és lesz egy olyan 
kollega, akinek nem kell sem utazási díjat, sem kiküldetési díjat fizetni.

Sipos Sándor (Elek Polgármesteri Hivatal képviselő, meghatalmazott)         
Mi  is  támogatjuk,  ebben  a  formában,  ahogy  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  asszonya 
elmondta. Mikortól jönne létre az új munkahely?

Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógia Szakszolgálat Intézmény igazgató)           
2012. január 1-vel szeretnénk a státuszt megigényelni, mert az 1. 200. 000.- Ft-os hozzájárulást, 
amit az államtól kapunk, csak januártól tudnánk megigényelni, tehát mindenképpen januártól 
szeretnénk, addig megoldjuk így. 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)           
Tájékoztatott  a Pedagógiai  Szakszolgálat  vezetője,  hogy mostantól  Elek Városában, ahol az 
intézmény  székhelye  található  nem  fognak,  de  igazgató  asszonytól  segítséget  kérek,  hogy 
milyen díjat fognak tőletek kérni?

Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógia Szakszolgálat Intézmény igazgató)
Augusztus 31-vel  bezárólag volt  nekünk bérleti  díjunk azon a két  – három tantermen.  Egy 
olyan dolgot kaptam az iskolaigazgatótól, hogy a gáz, villany és vízdíjat kellene, fizessük, de 
ebben  még  semmiféle  reagálás  nem  történt.  Tehát  nem  kaptunk  semmilyen  jelzést,  hogy 
mennyit fizessünk, mire fizessünk, hogyan fizessünk.  

Sipos Sándor (Elek Polgármesteri Hivatal képviselő, meghatalmazott)         
Az igazgató úrral fel kell venni a kapcsolatot.

Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógia Szakszolgálat Intézmény igazgató)
Már én felvettem, ez többször megtörtént. 

Sipos Sándor (Elek Polgármesteri Hivatal képviselő, meghatalmazott)         
Akkor fogom továbbítani, mihelyt haza megyek. Ez nem bérleti díjként fog működni, hanem 
közüzemi díjakat kell kifizetni. 
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Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)           
A bérleti díj augusztus hónapig kifizetésre került és szeretnénk a továbbiakban is ezt rendezni.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Segítsen, legyen kedves az intézménynek a közbenjárással. Ha nincs több észrevétel, kérdés, 
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki eredetiben elfogadja, hogy a Gyula és Környéke Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálati  Intézmény számára  a  meglévő 
státuszok mellé még 1 státuszt engedélyez, amennyiben ez az érintett települések számára nettó 
befizetést  nem  eredményez.  A Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Tanácsa felkéri  az intézmény igazgatóját,  hogy gondoskodjon a  státusz  hivatalos  úton való 
meghirdetéséről,  a  megfelelő  pedagógus  kolléga  kiválasztásáról,  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:

156/2011.(X.24.) 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 
számára  a  meglévő  státuszok  mellé  még  1  státuszt  engedélyez,  amennyiben  ez  az  érintett 
települések  számára  nettó  befizetést  nem  eredményez.  A  Gyula  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon a 
státusz hivatalos úton való meghirdetéséről, a megfelelő pedagógus kolléga kiválasztásáról. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató

Határidő: értelem szerint

  7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
       Szakszolgálati Intézmény Alapító okiratának módosítása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Gyakorlatilag a módosítás egy formális, nyelvtani jellegű, és egy új cím kerül bele. 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:  Új  címként  kerül  bele:  A Társulás  vagyonának 
használata:  A fenntartó  által  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes 
Pedagógiai  Szakszolgálati  Intézmény  rendelkezésére  bocsátott  vagyont  az  intézmény 
korlátlanul  használhatja.  A fenntartónak  szövegrész  helyébe  fenntartó  felé  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 valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtásáról, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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157/2011.(X.24.) 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:
Új címként kerül bele: A Társulás vagyonának használata:
A fenntartó  által  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálati  Intézmény  rendelkezésére  bocsátott  vagyont  az  intézmény  korlátlanul 
használhatja.  A fenntartónak  szövegrész  helyébe fenntartó  felé  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 valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásáról. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
  Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató

Határidő: 2011. október 24.

 
8./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, Eleki 
     Intézményegysége keretein belül működő Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása 

           telephelyének módosítása

  
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
2012.  január  01-el  módosul,  az  új  telephely  a  Szent  István  utcában  lenne  és  kérjük  is  a 
működési engedély módosítását ennek megfelelően a határozati javaslatban. 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)  
Az Eleki Fogyatékosok Nappali ellátása egy bérelt intézményben folyik. Pluhár polgármester 
úr, az intézményvezető tájékoztatása alapján úgy nyilatkozott,  hogy ezen a Társulási  ülésen 
Elek város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy ezt az épületet átadja, ugyanis addig nem 
tudom elindítani a működési engedély, módosítási kérelmet, amíg erről nyilatkozat nincs. Ezért 
kérem a Sipos urat, hogy a Képviselő-testület nevében tájékoztasson. 

Sipos Sándor (Elek Polgármesteri Hivatal képviselő, meghatalmazott)         
A soron következő Képviselő-testületi ülésen megteszem ezt. Ez az épület bérleti díjban volt 
nálunk, csak innen átköltöznénk egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő épületbe és a bérleti 
díj megszűnik. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha polgármester  urat  lenne  kedves tájékoztatni  a  mai  napon és  akkor a  Képviselő-testületi 
ülésre  már  előkészítenének  egy  ilyen  anyagot.  Köszönjük  a  segítséget.  Ez  egy  takarékos 
megoldás, nagyon jó. Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki 
elfogadja a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye,  Eleki 
Intézményegysége keretein belül működő Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásának - 2012. 
január 1-vel - megvalósuló telephely módosítását az alábbiak szerint: Jelenlegi telephely: 5742 
Elek, Lőkösházi u. 12., Új telephely: 5742 Elek, Szent István u. 3.  A fentieknek megfelelően 
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kéri - a jelenleg meglévő jogerős - működési engedély módosítását, 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:

158/2011.(X.24.) 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,  Eleki Intézményegysége 
keretein  belül  működő  Fogyatékos  Személyek  Nappali  Ellátásának  -  2012.  január  1-vel  - 
megvalósuló telephely módosítását az alábbiak szerint:
Jelenlegi telephely: 5742 Elek, Lőkösházi u. 12.
Új telephely: 5742 Elek, Szent István u. 3. 
A fentieknek megfelelően kéri - a jelenleg meglévő jogerős - működési engedély módosítását.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2011. december 31.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki  elfogadja,  a  Gyulai  Kistérség  Egységes  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézménye,  Eleki 
Intézményegysége keretein belül működő Fogyatékos Személyek Nappali  Ellátása fejlesztő-
felkészítő  foglalkoztatásának  -  2012.  január  1-vel  -  megvalósuló  telephely  módosítását  az 
alábbiak szerint: Jelenlegi telephely: 5742 Elek, Lőkösházi u. 12., Új telephely:  5742  Elek, 
Szent  István u.  3.  A fentieknek megfelelően kéri  -  a  jelenleg  meglévő jogerős -  működési 
engedély módosítását, 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:

159/2011.(X.24.) 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,  Eleki Intézményegysége 
keretein  belül  működő  Fogyatékos  Személyek  Nappali  Ellátása  fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatásának  -  2012.  január  1-vel  -  megvalósuló  telephely  módosítását  az  alábbiak 
szerint:
Jelenlegi telephely: 5742 Elek, Lőkösházi u. 12.
Új telephely: 5742 Elek, Szent István u. 3. 
A fentieknek megfelelően kéri - a jelenleg meglévő jogerős - működési engedély módosítását.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök 
            Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2011. december 31.

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. 
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Gyula, 2011. október 24.

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

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