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Készült:     

Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2011. 
november  30-án  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, Pluhár László – Elek polgármester, Társulási Tanács 
tag
   
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. Legeza László – jogi képviselő 

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, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

162/2011.(XI.30.) 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. november 30.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az  írásban  kiküldött  napirendhez  képest,  változást  most  nem  javaslok.  Ennek  megfelelően 
ismertetném a mai napirendi pontokat:

I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I-III. negyedéves 
     gazdálkodásáról   
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2./  Beszámoló  a  Gyulai  Kistérség  Központi  orvosi  ügyelet  2011.  évi tevékenységéről

II. Fő napirendek  :

1./ A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatának 2012. évi finanszírozása

2./ A Társulás 2011. évi költségvetésének III. számú módosítása

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi átmeneti gazdálkodásának 
     elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetési 
      koncepciójának elfogadása

5./ A Társulás 2012. évi tagdíjának megállapítása 

6./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony 
     Idősek Otthona és Napsugár Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeinek átminősítése    
    átlagos szintű férőhellyé 
    
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkaterve

  8./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális 
       igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló 
       határozatának módosítása   
      
  9./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
      Intézmény Alapító okiratának módosítása

10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
      elfogadása 

     
III. Zárt ülés:   

  1./ Személyi térítési díj mérséklése
     
IV. Egyéb:  

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Van-e  valakinek  kiegészíteni  valója  a  napirendekhez?  Amennyiben  nincs,  szavazzunk.  Aki 
elfogadja a mai napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, - Pluhár László polgármester nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:

163/2011.(XI.30.) 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./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I-III. negyedéves 
     gazdálkodásáról   

2./  Beszámoló  a  Gyulai  Kistérség  Központi  orvosi  ügyelet  2011.  évi tevékenységéről

II. Fő napirendek  :

1./ A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatának 2012. évi finanszírozása

2./ A Társulás 2011. évi költségvetésének III. számú módosítása

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi átmeneti gazdálkodásának 
     elfogadása

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetési 
      koncepciójának elfogadása

5./ A Társulás 2012. évi tagdíjának megállapítása 

6./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony 
     Idősek Otthona és Napsugár Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeinek átminősítése    
    átlagos szintű férőhellyé 
    
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkaterve

  8./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 96/2006.(12.01.) számú szociális 
       igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló 
       határozatának módosítása   
      
  9./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
      Intézmény Alapító okiratának módosítása

10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
      elfogadása 

     
III. Zárt ülés:   

  1./ Személyi térítési díj mérséklése
     
IV. Egyéb:  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. november 30.
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I. Beszámoló:  

1./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás I-III. negyedéves 
     gazdálkodásáról   

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A határozati javaslat szerint elfogadjuk ezt a tájékoztatást. Részletesen, mind szövegesen, mind 
táblázatokkal ki van mutatva az eddigi gazdálkodással kapcsolatos tevékenység és az adatok. 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta ezt a napirendet. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  tárgyalta  a  napirendet,  a  felmerülő  kérdéseket  sikerült 
megnyugtató módon letisztázni  és javasoljuk elfogadásra az I-III.  negyedéves  gazdálkodásról 
szóló beszámolót.  

Pluhár László (Társulási Tanács tag – Elek polgármester)
Elnök  úr,  én  már  többször  jeleztem  a  problémámat.  Egy  másfél  éve  körülbelül,  se  a 
költségvetést, se a beszámolókat nem fogadtam el, mert nem abban szisztémában készül el, most 
sem abban a szisztémában készült el, ahogy ebben annak idején közösen megállapodtunk. Nem 
feltételen a jelenlévőkkel, mert azok közül már csak én vagyok itt egyedül, amikor megalakult a 
Társulás, akkor különböző szempontokat vettünk figyelembe, ezt már többször elmondtam, nem 
gondolom,  hogy  szükséges  lenne  még  egyszer.  Azt  gondolom,  hogy  azt  kértük,  hogy 
tagintézményenként,  szakfeladatonként  és költség nemként.  Nem így készült  el.  Én pontosan 
nem látom a saját költségeinket, én személy szerint azt szeretném látni. A többiek lehet, úgy 
vannak  vele,  hogy  nem  igénylik,  én  ezt  igénylem,  és  ezt  többször  jeleztem  Társulási 
Tanácsülésen, meg azt megelőzően. Legutóbb, amikor az elmúlt év zárszámadása volt, akkor is 
jeleztem, akkor sem fogadtam el, nyilván most nem fogok ezzel a kérdéssel foglalkozni, de addig 
nem is  kívánok részt  venni  a  megbeszélésen,  amíg  ez a  kérdés  nem rendeződik.  Tisztelettel 
megköszönöm, és nem is akarok részt venni a Tanácsülésen. Ez nem is korrekt.          

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Rendben  polgármester  úr,  Ön  nélkül  is  határozatképesek  vagyunk.  Úgy  gondolom,  hogy 
kötözködik és semmi mást nem csinál. Településenkénti, szakfeladat bontásban van megjelölve, 
úgy  ahogy  Önök  kérték.  Bevételeink,  kiadásaink  alakulása  településenként,  szakfeladat 
bontásban van megjelölve,  úgy ahogy a múltkor  is kérte.  Egyszerűen az-az érzésem, hogy a 
kollegák nem tudják úgy elkészíteni, hogy Ön ne kössön bele.    

Pluhár László (Társulási Tanács tag – Elek polgármester)
Elnök úr figyeljen ide.  A következő a probléma. Szakfeladatonként és költség nemenként.  A 
költség nemenként az azt jelenti, hogy pontosan szeretném tudni, hogy most mennyit költöttünk 
étkezésre, mennyit költöttünk fűtésre, mennyit költöttünk tisztítószerekre. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Benne van. 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ön nagyon rosszul olvassa, hogy ha ezeket a számokat látja. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Hallgassuk meg akkor a gazdasági vezetőt.

Pluhár László (Társulási Tanács tag – Elek polgármester)
Nem hallgatom meg.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ön  nem  hallgatja  meg,  viszont  látásra,  mi  meghallgatjuk.  Tehát  ha  párbeszédet  sem kíván 
folytatni,  az-az Ön dolga,  nyilván  erre  kényszeríteni  senkit  nem lehet.  Természetesen  az Ön 
távollétében is ezt meg tudjuk beszélni, megadom a szót a gazdaságvezető asszonynak.  

Pluhár László polgármester elhagyja az ülést.  A Társulási Tanács 3 szavazatra jogosult  tag  
jelenlétével továbbra is határozatképes.  

Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdaságvezető) 
Elkészült a szakfeladatonkénti. Voltunk kint testületi ülésen, Eleken, az Eleki Képviselő-testület 
előtt  is  elmondtam,  oda adtam a pénzügyi  osztályvezető  asszony kezébe,  sőt  beszéltem vele 
telefonon, hogy szeretném megkérdezni, hogy van-e ezzel valami probléma, hogy felkészüljünk, 
vagy  készítsünk-e  valamit.  Azt  mondta,  hogy nincs  semmi  probléma.  Ezt  a  kolleganőim  is 
erősítik, ha esetleg nem hiszi el a polgármester úr. Nyilván nem vele fogok, vagy Ő velem nem 
tárgyal,  én a  pénzügyi  osztályvezető  asszonnyal  tárgyaltam,  hogy kell-e még valami,  amivel 
készüljünk.  Amikor  a  MÁK  ellenőrzés  volt,  voltak  nálunk  személyesen  az  osztályvezető 
asszony,  illetve  a  Czene  Ildi,  aki  előtte  gazdasági  vezető  volt  a  Kistérségnél,  pénzforgalmi 
jelentést  adtunk a kezébe,  amit  kinyomtattunk a KASZPER programból.  Akkor is  mondtam, 
hogy reagáljanak, ha van valami probléma. Nem reagáltak. Én nem tudom, hogy ennél többet mit 
adjunk. Vagy akkor üljön oda és szűrje le, mert le tudja szűrni a Czene Ildi, én mást nem tudok 
mondani, mert úgy érzem, hogy velünk szemben abszolút bizalmatlanok, de én nem tudok mást 
adni, csak ami a számlák alapján, illetve az Ő bérük, a munkaügy által leadott kollegák bére 
megjön a MÁK-tól, lekönyveljük, a többi meg a számlák alapján van lekönyvelve. Nem tudom, 
hogy még ezen kívül mit kellene, adjunk.    

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Vezető  asszony,  ezen  nem  is  kell  gondolkoznia,  mert  szemmel  láthatóan  Önök  akármit 
csinálnak, ha megfeszülnek a munkában, a Pluhár László polgármester úrnak akkor sem lesz jó. 
Nyilván valóan Ő egy ürügyet  keres mindig  a támadásra,  tudjuk jól,  hogy szándékukban áll 
valamiféle  változtatás  a  szociális  rendszerben,  ehhez  keresik  nyilvánvalóan  az  ürügyet.  De 
minket  ez  nem  kell,  hogy  érdekeljen,  Önök  végzik  a  munkájukat,  szakmai  alapon  ezt 
megalapozott  támadás  egyszer  sem érte  még,  ezért  úgy gondolom,  hogy ebben a  kérdésben 
semmi  aggodalomra  nincsen  ok.  Önök  elkészítették  a  megfelelő  kimutatásokat,  a  Pénzügyi 
bizottság  megtárgyalta,  tehát  benne  van.  Így  ugye  elég  nehéz  dolgozni,  hogy  elkészítik  a 
szakemberek a megfelelő anyagokat, utána nem kapnak semmiféle reakciót. Csak aztán ide jön a 
település vezetője és úgy általánosságban azt mondja, hogy ez így nem jó, majd feláll és elmegy.  
Hát, hogy ha valaki szerint egy Kistérségi Társulás, egy együttműködési szervezet így kell, hogy 
működjön, akkor rendben, nyugodtan viselkedjen így, de úgy gondolom, hogy ez Őt minősíti, 
tehát az Önök munkájával nincsen probléma. 

Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)  
Valóban nehéz így dolgozni, ugyanis talán az itt lévő polgármesterek tudják, hogy az ülések 
előtt,  mindig egyeztetünk. Telefonon is egyeztetünk, én is megkérdezem, van-e. Nekem lehet 
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nem egészen megfelelő a javaslatom, de talán egyszer, hogy tisztába tegyük ezeket a dolgokat, 
ha minden Képviselő-testület úgy dönt, hogy egy olyan megbízható szakembert küld, és nézze 
meg az Ő települését szúrópróbaszerűen, hogyan áll, nyilván nem a mi költségvetésünk terhére. 
Tegye meg, állunk elé, bármikor. De ha a kollegám megkérdezi az osztályvezető asszonyt, hogy 
van- probléma azzal, amit elkészítettünk és ebben a formában, ha Ő nem kap rá választ, nem tud 
többet javítani. Amit elmondott, hogy részletesen átadta pénzforgalmival. A pénzforgalmiban mi 
van? Minden benne van. tehát ennél többet nem. Én kérem, hogy tárgyalják meg településenként, 
én várom, örülnék neki, hisz megnyugtató lenne egy-egy anyag elkészülte után, hogy legyen meg 
ez a kontroll. Nekem is kellemetlen és váratlan volt.               

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ez sajnos politika, csak az a baj, hogy a szakma az áldozata.

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes – Kétegyháza polgármester)   
Elnök úr! Én most fel vagyok háborodva, és én ezt most elmondom a nagy nyilvánosság előtt.  
Úgy  gondolom,  hogy  egy  ilyen  komoly  témánál  és  minden  egyébnél,  amit  itt  a  Társulási 
Tanácsnak tárgyalnia  kell,  nekünk felelős magatartást  kell tanúsítani.  Ha problémáink van az 
anyaggal  kapcsolatban,  akár  ezt  megelőzően  a  szakembereknek  bármikor  elmondhattuk, 
konzultálhattunk, soha senki nem akadályozott meg benne és mindig készségesek voltak, úgy a 
szociális intézménynél, mint az irodában, a kollegák bármely területen. Azt gondolom, ha van 
problémánk, akkor azt mondjuk el, és ha egyszer elmondtuk, ahogy ezt tette polgármester társam 
is,  várjuk  meg  rá  a  választ.  Ez  a  minimum  és  én  most  ezért  vagyok  felháborodva.  Mert 
egyetértek Lacinak azzal a gondolatával, hogy ha Ő valamire vár és azt nem kapja meg, hogy ezt 
szóvá teszi. Természetesen tegye szóvá, próbáljon megtenni mindent annak érdekében, hogy érje 
el a Társulási Tanácson keresztül azt, hogy legközelebb az Ő szájízének megfelelően is legyen itt 
anyag, ha úgy szeretné. De ez a magatartás akkor sem helyes így.  Az anyagot a Pénzügyi és 
Ellenőrző  Bizottság  tárgyalta.  Maga  az  anyag  részletesen  tartalmazza  az  előirányzatokat,  a 
kiadásaink arányosságát, százalékos kimutatást, forintos kimutatást. Az, hogy nem tartalmazza a 
dologin  belül,  azt  hogy  mire  költöttünk  azon  belül,  ezt  viszont  kérésre  bármikor  a 
rendelkezésünkre bocsájtják. Ide hozhatják a sok papírt az intézmény vagy az iroda, ide teheti 
elénk,  de  azt  gondolom,  hogy  mindenki  a  sajátjára  kíváncsi.  Engem  nem  érdekel,  hogy 
Lőkösháza mennyit  költött  és mire költötte  az Ő dologiját.  Engem az érdekel,  hogy mi mire 
költöttük a dologinkat, és hogy van-e még pénzem, vagy nincsen pénzem, vagy az intézménynél 
végretudjuk-e hajtani  azokat  az elgondolásokat  a dologiból,  vagy nem.  Kellett  hozzátenni  az 
Önkormányzatnak vagy nem. Engem személy szerint ez érdekel. Van egy olyan gyakorlat nálunk 
is az Önkormányzatnál és lehet, hogy Laci ahhoz van szokva és azért kéri mindig, hogy igen, a 
sok-sok tábla mögött még van egy táblázat, ahhoz még egy kicsit, még részletesebben láthatja az 
Önkormányzat a saját dolgait. Na de ott mi vagyunk, csak a mi önkormányzatunk.  A magam 
részéről úgy gondolom, hogy ennél többet, ennek a testületnek, nem feltétlenül kell tudni, mert 
nem kell, hogy egymás dolgait ilyen részletesen megismerjük. Nem is lenne rá idő, meg nem is 
fontos. Azt gondolom, hogy egy néhány éve kialakult rossz viszonynak lehettünk a tanúi ezáltal, 
hogy polgármester úr feltette a kérdését és elment anélkül, hogy a választ megvárta volna. Ezt 
valamilyen módon rendeznünk kellene. Azt szeretném kezdeményezni, hogy ülésen kívül üljünk 
le egy alkalommal a polgármesterek és rendezzük ezt a helyzetet,  ha szükségét látják annak, 
akkor hívjuk el a szociális intézmény vezetőjét és tegyük rendbe ezt a dolgot, mert ennek így 
semmi értelme nincs. Nekünk a célunk az, hogy továbbra is, hogy együttműködjünk. Sok közös 
feladat arra kötelez bennünket, hogy ezt így tegyük ezután is. Soha nem néztük azt, hogy mi 
rossz  a  másiknak.  Amióta  én  itt  vagyok  öt  esztendeje,  mindig  azt  néztük,  hogy  ha  te  azt 
szeretnéd  másik  település  és  ennek  jogi  akadálya  nincs,  meg  van  az  anyagi  fedezete, 
természetesen  támogatom.  Amit  mi  elgondoltunk  támogatta  mindig  a  mindenkori  Kistérségi 
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Tanács. Akkor egyszerűen nem értem, miért kell nekünk ilyen helyzeteket teremteni. De, ha még 
is  polgármester  úrnak van ilyen  észrevétele,  miért  nem tette  meg előtte,  miért  nem jött  el  a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságülésre, hogy ezt kitárgyaljuk, mert a Pénzügyi Bizottsági ülésen 
alkalom lett  volna  részletes  megtárgyalásra.  Alkalom lett  volna,  ha  még  sincs  itt  véletlenül 
valami, hogy akár arra kérjük a pénzügyi vezető asszonyt, hogy menjen el és hozza, el legyen 
szíves,  hogy  testület  előtt  legyen  itt,  mert  az  egyik  polgármesterünk  ezt  szeretné  látni.  Én 
tiszteletben tartom a polgármesterek óhaját, biztos mindannyian így gondolkodunk, mert eddig 
így gondolkodtunk, megoldottuk volna. Egy teljesen sima anyag, amiről azt volt a véleményem, 
és azt mondta volna, hogy a Pénzügyi Bizottsággal egyetértve javaslom, hogy fogadjuk el, mert 
egy  lezárt  I-III.  negyedévről  van  szó.  Itt  változtatni  a  dolgokon  nem  lehet,  ez  megtörtént 
dolgoknak az adminisztrációja tulajdonképpen, hogy egy képet adjon a Társulás Tanács felé. 
Azért  kellemetlenek  az  ilyen  helyzetek,  mert  egy-egy ilyen  beszámoló  elkészítése  mögött  a 
szakembereknek nagyon sok munkájuk van. Magam is köztisztviselő voltam, előtte is mielőtt 
polgármester lettem és tudom, hogy a háttér munka milyen sokat jelent, hogy precízen pontosan 
mindent  elkészítsünk  a  testületek  elé.  Ezért  én  a  magam  részéről  köszönöm  az  anyagot,  a 
Társulási Tanács előtt megtárgyalásra mindenképpen alkalmas és elfogadásra javaslom. A jövőre 
vonatkozóan  kérem,  hogy  a  javaslatomat  fontoljátok  meg  legyetek  kedvesek  polgármester 
társaim és üljünk le külön üléstől függetlenül és rendezzük az ügyeinket, hogy a következő év ne 
így induljon, mint ahogyan ez a helyzet most kialakult. 

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)           
Én valamilyen szinten most örülök, mert nekem ez már egy nagyon régi problémám, hogy Elek 
Város polgármesterével  sajnos nem jó a  szakmai  viszonyunk és sajnos egész évet  most  már 
látom magam után és mind az intézménynek, mind az irodának folyamatos problémák adódtak, 
hiszen nincs ember, akivel Eleken, ugye, mint polgármester úrral tudnánk egyeztetni, tudnánk 
beszélni.  Kérem  a  Tisztelt  Társulási  Tanács  jelenlévő  tagjait,  hogy  ha  ez  a  beszélgetés 
megtörténik, akkor az irodára vonatkozóan is kérem, hogy segítsék elő, hogy egy jobb kapcsolat 
alakuljon ki és közvetlenebb legyen velem szemben is polgármester úr.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Fel fogjuk vetni, én mindig nyitott vagyok az ilyen egyeztetésekre, és eddig akármit kért a Pluhár 
László azt mindig megcsináltuk. Volt mikor miatta levettük napirendről a beszámolót, hogy úgy 
legyen,  ahogy  Ő  szeretné.  Legutóbb  is  az  volt  a  kérés,  hogy  költség  nemenként, 
szakfeladatonként.  Így van.  Tehát  itt  vannak a  költség  nemek  és  itt  vannak a  szakfeladatok 
külön, a táblázatból teljesen nyomon követhető. Most meg így nem jó neki. Ha legközelebb le 
lesz bontva egész odáig, hogy milyen mosószereket használnak fel, akkor az nem lesz jó neki, 
mert akkor azt is tüntessék fel, hogy Ariel, vagy Biopon, vagy micsoda. Tehát így nem lehet 
dolgozni,  ennek  így  semmi  értelme.  Természetesen  üljünk  le.  Nyilvánvalóan  nem  szakmai, 
hanem politikai okai vannak, hátha egy ilyen beszélgetésen kiderül. Maximálisan támogatom és 
kezdeményezni fogok a polgármester asszony indítványának eleget téve, egy ilyen szűk körű 
egyeztetést.                           

Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdaságvezető) 
Még  annyit  szeretnék  hozzá  tenni,  hogy  Elek  Város  Képviselő-testülete  nem  tesz  hozzá 
kiegészítő  támogatást,  mint  Gyula  Város,  illetve  Kétegyháza  Nagyközség.  Tehát  Ők  nem 
tesznek, hozzá. Én úgy gondolom, ha még hozzá tenne kiegészítő támogatást, akkor sem ez lenne 
a formája, hogy kéri, hogy mit mire használtunk, de így hogy maga az alap normatíva, illetve a 
kiegészítő normatíva elég, sőt pénzmaradványt kaptak vissza, vissza lett utalva, ennél többet nem 
tudom. Illetve amit még egyszer hangsúlyoznék, hogy személyesen kint voltunk, akkor adtuk át, 
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akkor  sem  hangzott  el,  hogy  ebben  a  formában  nem  megfelelő.  Ezért  csak  azt  szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem értem, hogy mi a probléma.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több hozzászólás,  kérdés,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a Gyula  és 
Környéke Többcélú  Kistérségi  Társulás  I.-III.  negyedéves  gazdálkodásáról  szóló beszámolót, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

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

164/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  I.-III.  negyedéves  gazdálkodásáról  szóló 
beszámolót. 

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
    

2./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Központi orvosi ügyelet 2011. évi tevékenységéről

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Pénzügyi  és Ellenőrző Bizottsági  ülésen itt  volt  az ügyelet  vezetője,  de el  kellett  mennie.  A 
beszámolójuk értelmében 2010-ben részletezik, hogy milyen finanszírozási körülmények között 
végezték a munkájukat. Az Ő előadásuk szerint a személyi feltételeket folyamatosan biztosítják, 
az orvosi kar kismértékben változott, alapvetően szerintük a sürgősségi ellátásban kellően jártas 
mentőszolgálati  gyakorlattal  rendelkező  kórházi  orvosok,  illetőleg  a  területen  praktizáló 
háziorvosok vesznek részt  az ügyeletben.  A gépkocsivezetők mentősök,  és a  szakszemélyzet 
nagy rutinnal rendelkező hosszú évek óta központi orvosi ügyeleten dolgozó szakápolókból áll. 
Az idén  volt  egy ÁNTSZ ellenőrzés  a  cégnél,  ez  mindent  rendben talált,  hiányosságot  nem 
tapasztaltak, szó szerint így fogalmaznak, és azt írják, hogy az elkövetkezendő évben szeretnék 
az ügyeleti  tevékenységet  magasabb szakmai színvonalon és nagyobb empátiával  végezni.  A 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülésen, ahogy elhangzott, ezen a téren valóban van is teendő, 
vannak panaszok az ügyelettel  kapcsolatban,  főleg a gyerekügyelettel  kapcsolatban.  Ezeket  a 
panaszokat  ismertettük  a  cég  tulajdonosával  és  megígérte,  hogy ki  fogja  vizsgálni  ezeket  a 
konkrét  panaszokat.  Bízom  benne,  hogy  ennek  eredménye  lesz,  mert  a  hozzáállásából 
egyértelműen  azt  a  következtetést  tudtam  levonni,  hogy  valóban  komolyan  veszi  ezeket  a 
panaszokat. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  tárgyalta  ezt  a  szakmai  anyagot  és  ott  még  szóbeli 
kiegészítésben annyi hangzott el, hogy a gazdálkodással kapcsolatosan számszerű anyagokat a 
beszámoló nem tartalmaz. Néhány szám erejéig érzékeltetném. Elmondta a Piriczky doktor, hogy 
közel 49 millió forint az, amivel 9. hó 30.-ig gazdálkodtak, és ebből sikerült egy 1,9 millió forint 
tartalékot képezni, ami majd az ünnepi időszakra, a túlmunka és a magasabb díjazás miatt el is 
fog fogyni. Gyakorlatilag azt támasztotta alá, hogy az OEP finanszírozással, mind a Társulástól 
befolyó összegek alapján a központi orvosi ügyelet ellátásának a gazdálkodása kiegyensúlyozott 
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és  megnyugtató.  Javasolja  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző  Bizottság  elfogadásra  az  anyagot  és  a 
beszámolót.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Még azt kértük a doktor úrtól, hogy az ÁNTSZ vizsgálatot bocsássa rendelkezésünkre és erre 
ígéretet tett, hogy ezt az anyagot át fogja nekünk adni. Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, 
kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  SANI-MED  Trans  Egészségügyi  Szolgáltató  Kft  által 
elkészített beszámolót a Gyulai Kistérség Központi orvosi ügyelet  2011. évi tevékenységéről, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

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

165/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft által elkészített beszámolót a Gyulai Kistérség 
Központi orvosi ügyelet 2011. évi tevékenységéről.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal
 

II. Fő napirendek  :

1./ A települési központi ügyeleti szolgálat ellátási feladatának 2012. évi finanszírozása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
1. 700. 000.- Ft/hó az összeg, amit mi fizetünk a SANI-MED Trans-nak, így együtt a Kistérség. 
Határozati javaslatok arról szólnak, van több variáció, hogy településenként, hogy osszuk meg 
ennek a terhét. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a II. számú határozati javaslatot támogatja. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A korábbi időszakban felvetésre került,  hogy mindig aktuálisan a normatíva alapján kerüljön, 
illetve a normatívában feltüntetett lakosságszám adatai alapján kerüljön megállapításra a tagdíj. 
Köztudott tény, hogy minden településen többé, kevésbé, de alapvetően csökken a népességszám 
és ezért a finanszírozás tekintetében egy nagyon pici mínusz képződik. A II. számú alternatíva 
azt  tartalmazza,  hogy  az-az  1.  700.  000.-  Ft,  amit  összeadunk,  az  így,  ezzel  az  egyszeri  
kiegészítéssel a továbbiakban is rendelkezésre fog állni a központi orvosi ügyelet számára. Ez 
által nem kell a tagdíjat emelni, hanem egy-egyszeri kiegészítéssel tudjuk korrigálni, hogy ne 
csökkenjen a befizetett  összeg,  melyre  az alapjavaslat,  hogy az egyszeri  kiegészítést  minden 
település 2012. 6. hó 30.-ig fizesse be, az Iroda számlájára.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  több  kérdés,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  az  előterjesztésben 
feltüntetett  II.  számú határozati  javaslatot, azzal a kiegészítéssel eredetiben,  hogy az egyszeri 
kiegészítést minden település 2012. 06. 30.-ig fizesse be, az Iroda számlájára, kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

166/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
között létrejött Vállalkozási Szerződés 13. pontja alapján a vállalkozás részére továbbra is 1. 700. 
000.- Ft/hó összeget biztosít, melyet a települések az alábbiak szerint minden hónap 14. napjáig a 
Kistérségi Iroda részére megfizetnek, továbbá az egyszeri  kiegészítést minden település 2012. 
06. 30.-ig fizesse be, az Iroda számlájára:
 

2012–es adatok alapján, változatlan Ft/fő/hó befizetés esetén, egyszeri kiegészítéssel
Település 
neve Lakosságszám Forint/Fő/Hó Összesen/Hó Összesen/Év

Egyszeri 
kiegészítés

Doboz 4 438 Fő 60 266.280 3.195.360 25.639
normatíva 
adat

Lőkösháza 1 892 Fő 41 77.572 930.864 10.949
normatíva 
adat

Kétegyháza  3 965 Fő 41 162.565 1.950.780 22.910
normatíva 
adat

Elek 5 081 Fő 41 208.321 2.499.852 29.349
normatíva 
adat

Gyula 32 081 Fő 30 962.430 11.549.160 185.139
normatíva 
adat

Összesen:  47 457 Fő 1.677 168 20.126.016  273.986

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
társult Önkormányzatok

Határidő: értelem szerint

2./ A Társulás 2011. évi költségvetésének III. számú módosítása
          

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
A Társulás költségvetését ismét módosítanunk kell 450 EFt-al csökkenteni kell a főösszegeket, 
tehát a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Ezzel kapcsolatban milyen döntést hozott a Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottság?

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja ennek a technikai rendezésnek a végrehajtását.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  a  2011.  évi  III. 
számú  költségvetési  módosítást  az  előterjesztésben  feltüntetett  főösszeggel,  kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

167/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

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

1.) Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Költségvetési támogatás csökkenése                    -1.848 EFt
Kompenzáció                   2.015 EFt
Normatíva módosítás-lemondás                 -5.148 EFt
Pályázati plusz feladatmutató     1.285 EFt

Bevétel csökkenés                      -1.848 EFt

Személyi juttatások növekedése                   30 EFt
Kompenzáció 1.586 EFt
Normatíva módosítás-lemondás                    -1.556 EFt

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése         9 EFt
Kompenzáció    429 EFt
Normatíva módosítás-lemondás                  -420 EFt

Dologi és folyó kiadások csökkenése            -1.887 EFt
Normatíva módosítás-lemondás                    -3.172 EFt
Pályázati plusz feladatmutató          1.285 EFt

Kiadás csökkenés          -1.848 EFt

2.) Társulási Iroda

Költségvetési támogatás növekedése                 113 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés        10 EFt
Kompenzáció        77 EFt

Működési célú átvett pénzeszköz növekedése                         1.285 EFt
Pályázati plusz feladatmutató   1.285 EFt 

Bevétel növekedés                1.398 EFt

Személyi juttatások növekedése          81 EFt
Kompenzáció      81 EFt

Munkaadókat terhelő járulékok növekedése          22 EFt
Kompenzáció     22 EFt

Dologi és folyó kiadások növekedése                   10 EFt
Normatíva módosítás-lemondás, pótigénylés     10 EFt

Működési célú pénzeszköz átadás növekedés                          1.285 EFt
Pályázati plusz feladatmutató            1.285  EFt

Kiadás növekedés            1.398 EFt

A költségvetés  III.  számú módosításával  a  Gyula  és  Környéke Többcélú Kistérségi  Társulás 
2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (450 EFt-tal) 1.202.774 EFt-ra csökken.
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Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: azonnal

3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi átmeneti gazdálkodásának  
elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Jövő  évben  arra  az  időszakra,  amíg  nincs  meg  a  végleges  költségvetésünk  egy  átmeneti 
gazdálkodásról  szóló  határozatot  kell,  elfogadjunk,  így  van  ez  minden  évben.  A  határozati 
javaslat  arról szól, hogy január 1-től a bevételeket folytatólagosan kell beszedni, az esetleges 
kiadásokat is, külön eljárás nélkül.  Az intézmény működéséhez szükséges támogatás biztosítása 
időarányosan  történik.  A  vállalt  működési  feladatok  finanszírozása  az  átmeneti  gazdálkodás 
időszakában csak az előző évi szinten finanszírozható, nem lehet azon túlmenően finanszírozni. 
A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény  szerint  az  őket  megillető  személyi  juttatás, 
valamint  az  előző  évi  bérintézkedések  tárgyévi  kötelezettsége  finanszírozható.  Az  átmeneti 
gazdálkodás  időszakában  a  2012.  évi  költségvetési  határozat  megalkotásáig  új  működtetési, 
beruházási,  felújítási  feladat  nem  indítható,  azokra  kötelezettség  nem  vállalható.  Az  új 
költségvetési határozatba az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett 
bevételeket be kell illeszteni. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet.

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

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás 2012. évi 
átmeneti  gazdálkodásáról  szóló  határozati  javaslatát,  az  általam  ismertetettek,  valamint  az 
előterjesztésben megfogalmazottak szerint, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

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

168/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak 
a  2012.  évi  átmeneti  gazdálkodásáról  az  alábbi  határozatot  hozza,  melyet  2012.  január  1. 
napjától a 2012. évi költségvetési határozat elfogadásáig kell alkalmazni:

1. A Társulás  felhatalmazza  a  Társulási  Tanács  elnökét,  hogy  a  2012.  január  1-től  a 
Társulást  megillető  bevételeket  szedje be és  az esedékes  kiadásokat  –  külön eljárás 
nélkül – folytatólagosan teljesítse.

2. A  Társulás  felügyelete  alá  tartozó  intézmény  működéséhez  szükséges  támogatás 
biztosítása  időarányosan  történik.  Az  intézmény  zavartalan  működéséhez  esetleg 
szükséges támogatást a Társulás időarányosan teljesítse.

3. A vállalt működési feladatok finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában csak 
az előző évi szinten finanszírozható.
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4. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  törvény  szerint  az  őket  megillető  személyi  juttatás,  valamint  az  előző  évi 
bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.

5. Az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2012. évi költségvetési határozat megalkotásáig 
új működtetési,  beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem 
vállalható.

6. Az  új  költségvetési  határozatba  az  átmeneti  gazdálkodás  időszakában  teljesített 
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2012. január 1. 

4./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetési 
      koncepciójának elfogadása

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ezt  minden évben,  a  következő év költségvetés  elkészítését  megelőzően el  kell  fogadni.  Az 
Államháztartási törvény értelmében november 30-ig el kell készíteni. Ez megtörtént, benyújtásra 
került  a  Társulási  Tanács  elé.  A  koncepció  számba  veszi  a  makrogazdasági  környezetet 
elsősorban, az állami költségvetésnek a várható számait és ennek keretei között meghatározza a 
főbb célkitűzéseket. Továbbra is az a célkitűzésünk, hogy a kiadásokat csak a bevétel erejéig 
tervezzünk, tehát hiányt nem tervezünk, nem költünk többet annál, mint amennyi a bevételünk. 
Szolgáltatások  színvonalát  meg  kell,  őrizzük  és  a  biztonságos  gazdálkodás  és  a  pénzügyi 
stabilitás  feltételéinek  megőrzése,  megteremetése,  az  kiemelt  szempont  kell,  legyen.  A 
dolgozóknak  a  juttatásokat  a  jogszabályokban  kötelezően  előírtak  szerint  biztosítjuk,  erre 
készülünk, természetesen, ha ennél többet tudunk adni, akkor mindig megtesszük, de előre nem 
tervezzük be, mert a biztonságos gazdálkodás a cél. Ez, az én véleményem szerint a legfontosabb 
a költségvetési koncepcióból, de természetesen lehet, hogy másnak még vannak egyéb tervek is, 
amik fontosak lehetnek. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a koncepciót javasolja elfogadásra. Ezt a koncepciót is az 
jellemzi, mint ahogy mindannyiunk településének a koncepcióját,  hogy igazodva a gazdasági 
körülményekhez,  törvényszerűen,  ésszerűen,  takarékosan  és  költséghatékonyan  végezzük  a 
munkánkat és lehetőség szerint az eddig megszokott magas színvonalon. És természetesen mivel 
itt  egy térségi együttműködésről van szó, úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, 
hogy a térségi együttműködésben rejlő valamennyi erőforrást feltárjuk és azokkal maximálisan 
éljünk,  ezeket  Lőkösháza  minden  tekintetben  támogatni  fogja  és  a  Pénzügyi  és  Ellenőrző 
Bizottság javasolja a koncepciót elfogadásra.

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes – Kétegyháza polgármester)   
Amikor elolvastam a teljes anyagot, általában egy jól előkészített anyagokat kapunk, de külön is 
megjegyeztem akkor, hogy egy nagyon szép koncepciót tett elénk a szakma. Gondolom, hogy 
azért különösebb a mienknél, mert nálunk nem volt ennyire részletes indulás mellette, hogy mit, 
miért, leírtuk az elképzeléseinket, hogy hogyan takarékoskodunk, de nagyon tetszik, hogy itt a 
szociális  területen  is  mellette  van  a  táblázat  a  várható  támogatás,  a  normatíva  hogyan  fog 
alakulni. A szöveges anyag is nagyon részletesen megindokolja, hogy egy-egy elképzelésnél, mi 

13



az, ami azt az elképzelést, a takarékoskodást egyebek, miért kell, hogy befolyásolja. Köszönöm a 
szakmának az anyagot, és természetesen elfogadom.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és Környéke 
Többcélú Kistérségi Társulás jelen előterjesztés mellékletét tartalmazó 2012. évi költségvetési 
koncepcióját, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

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

169/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  jelen előterjesztés  mellékletét  tartalmazó 
2012. évi költségvetési koncepcióját.  

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2011. november 30.

5./ A Társulás 2012. évi tagdíjának megállapítása 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az első határozati  javaslat  szerint,  marad  a  90.-  Ft/fő/év  összeg,  a  kettes  határozati  javaslat 
szerint pedig tegyünk most egy javaslatot arra, hogy emeljük vagy sem ezt az összeget. Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottságnak van is javaslata ezzel kapcsolatban.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi  és Ellenőrző Bizottság ülésén egy elég termékeny vita folyt ezzel kapcsolatosan, 
mert a mellet is szólnak természetesen érvek, hogy a tagdíj változatlan formában maradjon. Még 
is az-az elképzelés győzött,  hogy a települések számításának kifejezése érdekében azt a fajta 
bevétel  kiesést,  amely  a  lakosságszám  csökkenéséből  és  egyéb  dolgokból  bekövetkezik 
kistérségi szinten, ezt azért a szolidaritás értelmében vállalják fel a települések. Ezért a Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottság egy nagyon csekély mértékű 5.- Ft-os emelésre tesz javaslatot, ezért a II. 
számú határozati  javaslat elfogadását javasolja annyiban, hogy a tagdíj mértékét 95.- Ft/fő/év 
összeggel javasolja elfogadni.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Én is ezt tudom támogatni, ezt a 95.- Ft-ot. Először szavazzunk a II. számú határozati javaslatról,  
ha nincs észrevétel, hozzászólás, kérdés. Aki elfogadja, hogy 2012. évben a tagönkormányzatok 
által fizetendő tagdíj mértékét 95,- Ft/fő/év összegben állapítja meg,  a lakosságszám 2012. évi 
normatíva  táblázatában  megadott  létszámok  figyelembe  vételével. Felkéri  a  Tanácstagokat, 
gondoskodjanak arról, hogy ezen tétel a jövő évi költségvetési  rendeletükben szerepeljen, s a 
tagdíj 2012. április 30.napjáig átutalásra kerüljön, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene?
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Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

170/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 2012. évben 
a tagönkormányzatok  által  fizetendő tagdíj  mértékét  95,-  Ft/fő/év összegben állapítja  meg,  a 
lakosságszám  2012.  évi  normatíva  táblázatában  megadott  létszámok  figyelembe  vételével. 
Felkéri  a  Tanácstagokat,  gondoskodjanak  arról,  hogy  ezen  tétel  a  jövő  évi  költségvetési 
rendeletükben szerepeljen, s a tagdíj 2012. április 30.napjáig átutalásra kerüljön.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök és
            valamennyi Társulási Tanácstag
Határidő: értelem szerint

6./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szép Alkony 
     Idősek Otthona és Napsugár Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeinek átminősítése  
    átlagos szintű férőhellyé 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Abszolút  szociális,  szakmai  kérdés.  Az  érintettekkel  le  van  egyeztetve  az  itt  olvasható 
tájékoztatás szerint és ez különösen azért fontos nekünk, mert sokkal magasabb összegű állami 
normatíva jár  az átlagos szintű férőhelyek után,  az emelt  szintű férőhelyekhez képest.  Ez az 
intézmény bevételét növel, ezzel az ellátottak ellátási színvonalát is növelni fogja. A Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet.

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

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 Gyulai Intézményegységében a Szép Alkony 
Idősek Otthona és Gondozóháza és a  Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza  emelt szintű 
férőhelyeinek átlagos férőhellyé történő átminősítését, 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: 8   fő – módosított: 5 fő,   általános ápolást-gondozást 
nyújtó  férőhelyek  száma:  jelenleg:  25   fő  –  módosított:  28  fő,  átmeneti  férőhelyek  száma: 
jelenleg:  10 fő,
Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza
jelenleg:  1  fő – módosított: 0 fő, általános ápolást-gondozást nyújtó férőhelyek száma: jelenleg: 
23 fő – módosított: 24 fő, átmeneti férőhelyek száma: jelenleg:  5 fő, kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene?

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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171/2011.(XI.30.) 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  Napsugár Idősek 
Otthona és Gondozóháza emelt szintű férőhelyeinek átlagos férőhellyé történő átminősítését, 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: 8   fő – módosított: 5 fő
 általános ápolást-gondozást nyújtó férőhelyek száma:
 jelenleg: 25  fő – módosított: 28 fő 
 átmeneti férőhelyek száma:

 jelenleg:  10 fő
-
- Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza  

jelenleg:  1  fő – módosított: 0 fő
általános ápolást-gondozást nyújtó férőhelyek száma:

jelenleg: 23 fő – módosított: 24 fő
átmeneti férőhelyek száma:

jelenleg:  5 fő 

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

Határidő: működési engedély módosítását követően

7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi munkaterve
      

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Figyelembe  vettük  az  idei  évi  tapasztalatokat,  és  ennek  meg  megfelelően  február,  március, 
április, május, június hónapokban terveznénk az első félévben rendes üléseket, második félévben 
pedig  szeptember,  október  és  novemberben.  Az idei  tapasztalataink  azt  mutatják,  hogy nem 
feltétlenül  kell  minden  hónapban  rendes  ülést  tartani,  viszont  tekintettel  arra,  hogy  négyen 
bármikor össze tudunk jönni, ha valami fontos, rendkívüli esemény van, úgy is tudunk rendkívüli 
ülést  tartani,  ez  nem  lehet  akadálya.  Itt  meg  is  van  jelölve,  hogy  melyik  hónapban  miket 
terveznénk megtárgyalni, de ezen felül, amit az élet hoz, azt mindig beillesztjük. 

Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes – Kétegyháza polgármester)   
Minden benne van, én is áttekintettem, azok a napirendek, melyeket szinte kötelező jelleggel 
kell, hogy megtárgyaljunk és számunkra ez a legfontosabb, mert a munkavégzéshez ezeknek a 
megtárgyalása,  döntések meghozatala  szükséges.  A magam részéről  még egy kicsit  bőnek is 
tartom, de inkább foglalkozzunk több mindennel, olyannal is ami nem feltétlenül kötelező, azért 
hogy tisztábban lássuk és a lakosság is jobban átlássa a mi tevékenységünket, hogy tételesen, 
részleteiben milyen témakörökkel foglalkozik a Társulási Tanács. Javaslom elfogadásra.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha  nincs  több  hozzászólás,  kérdés,  észrevétel,  kérem,  szavazzunk.  Aki  elfogadja  az 
előterjesztésben  megfogalmazott  határozati  javaslatot  a  2012.  évi  munkatervre  vonatkozóan, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

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

172/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt,  hogy  az 
alábbiak szerint elfogadja a 2012 évi munkatervet:

2012. évi Munkaterv

Február:
1./  Beszámoló  a  Gyula  Város  Önkormányzatának  Alapfokú  Oktatási,  Művészetoktatási, 
Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye 2011. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Sióréti Gabriella igazgató
2./ Beszámoló  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény a 2011. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
3./ A Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
4./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

Március:
1./ Beszámoló a 2011. évi belő ellenőrzési feladat ellátásáról
Előadó: Dr. Juhászné Tóth Katalin belső ellenőr
2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2011. évi szakmai munkájáról
Előadó: Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
3./ 2012. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

Április:
1./ Beszámoló Elek Város Önkormányzatának a 2011. évben átadott pénzeszközről
Előadó: Pluhár László polgármester
2./Beszámoló Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának a 2011. évben átadott pénzeszközről
Előadó: Kalcsó Istvánné polgármester
3./ Beszámoló Lőkösháza Község Önkormányzatának a 2011. évben átadott pénzeszközről
Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester
4./ Beszámoló a Társulás 2011. évi költségvetésről
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
5./ A Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

Május:
1./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti  Intézménye 2011. évi 
szakmai tevékenységéről
Előadó: Szilágyiné Tóth Erzsébet igazgató
2./ A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
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Június:
1./A Társulás 2012. évi költségvetésének I. számú módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

Szeptember:
1./ Beszámoló a Társulás 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2012. évi I. féléves működéséről
Előadó: Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető   
3./ Beszámoló  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény 2012 tanév első félévében végzett tevékenységéről
Előadó: Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
4./ Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálati 
Intézmény 2012-2013 tanév munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
5./ A Társulás 2012. évi költségvetés II. számú módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
6./ Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

Október:
1./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
Előadó: Központi ügyeleti szolgáltatás vezetője

November:
1./ Beszámoló a Társulás 2012. évi III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
2./ 2013 évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
3./ 2013 évi Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
4./ A Társulás 2012. évi költségvetés III. számú módosítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök
5./ 2013 évi tagdíj megállapítása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
    Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 

Határidő: értelem szerint

  8./ 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)
Szintén szakmai kérdés. A helyi sajátosságokat figyelembe véve készült el ez a módosítás. A 
határozati  javaslat  áll  egyszer  abból  a  részből,  hogy a módosítás  elfogadását  megszavazzuk, 
technikai okokból a második határozati javaslattal az egységes szerkezetbe foglalt szöveget kell, 
elfogadjuk. Ha nincs hozzászólás, kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula 
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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. és 138/2011 
(IX.19.)  Társulási  Tanács  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról,  valamint  a 
gyermekvédelemről szóló határozat módosítását,  kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? 
Ellene?

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

173/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke 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. és 138/2011 
(IX.19.)  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: azonnal

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Aki  elfogadja 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. és 138/2011 (IX.19.) Társulási Tanács határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról,  valamint  a  gyermekvédelemről, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

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

174/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke 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. és 138/2011 
(IX.19.)  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: azonnal

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

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Az  intézmény  feladatainak  ellátásához  biztosított  vagyonnál  van  némi  korrekcióra  szükség, 
amely  elsősorban  meg  fogalmazásbeli,  technikai  kérdés.  Az  alapító  által  a  mindenkori 
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költségvetésben  rábízott  pénzvagyon  és  törlésre  kerül  „valamint  az  intézmény  mindenkori 
mérlegben  kimutatott  vagyontárgyak”  és  lesz  még  egy  törlés  a  „Fenntartási,  működési 
költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kell 
előirányozni”. Ez egyébként a belső ellenőrrel történt egyeztetést követően fogalmazódott meg 
ez  a  módosítási  javaslat.  Ha  nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  kérem,  szavazzunk.  Aki 
elfogadja  az  általam  ismertetett,  valamint  az  előterjesztésben  megfogalmazottak  szerint  a 
Pedagógiai  Szakszolgálat  Alapító  okiratának  módosítását,  kézfelnyújtással  szavazza  meg. 
Tartózkodik? Ellene?

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

175/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító 
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
1./  Az alapító által a mindenkori költségvetésben rábízott pénzvagyon, törlésre kerül: valamint 
az intézmény m  indenkori mérlegben kimutatott vagyontárgyak.  
3./    Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által      
      jóváhagyott elemi költségvetésben kell előirányozni.

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: értelem szerint

10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervének  
elfogadása 

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ehhez az Irodavezető  asszony kikérte  a  településeknek a véleményét  és minden tagtelepülés 
megjelölte,  hogy  mit  szeretne  a  belső  ellenőrrel  megvizsgáltatni  a  következő  évben.  Gyula 
részéről ez beépítésre került, remélem a többi település részéről is, de biztos vagyok benne, hogy 
beépítésre került, hogyha nem, akkor kérem, jelezzék. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes - Kétegyháza polgármester)
A  mi  települési  önkormányzatunk,  ami  ránk  vonatkozik,  megtárgyalta.  Tehát  azok  vannak 
beépítve Kétegyházára vonatkozóan és azok az elképzelések, hogy hol lesz majd ez-az ellenőrzés 
megvalósítva. Az idén egy kicsit elhúzódott az ellenőrzés, most került csak befejezésre, ezzel 
kapcsolatban  az  a  véleményem,  hogy  próbáljuk  tartani  a  jövő  évben  az  időpontokat,  mert 
szükség van a belső ellenőrzésre, nem véletlenül kérjük. Így is kevés ez a néhány nap, jó lenne, 
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ha a normatíva lehetővé tenné azt, hogy még több időt töltsenek nálunk a belső ellenőrök. De 
próbáljuk ezt év közben a megjelölt határidőn belül teljesíteni.

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
A  2011.  évi  belső  ellenőrzéssel  kapcsoltban  szeretném  Önöket  tájékoztatni,  Eleken,  illetve 
Lőkösházán megtörtént,  Kétegyházán a decemberi  hónapban fog, de elnök úrral is közöltem, 
hogy sajnálatos módon a belső ellenőrnél egy olyan váratlan élethelyzet alakult ki, ami miatt ez 
egy  kicsit  elhúzódott.  Gyula  Városában,  egy  megállapodás  alapján  Gyula  Város 
Önkormányzatának belső ellenőrzési osztálya  végzi.  Náluk minden hónapban átutalásra  kerül 
egy bizonyos összeg, ennek a feladatnak az elvégzése végett, és most már csak a december havi 
kifizetés vár és akkor ez is rendben van. 

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Lőkösháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hétfőn megtartott ülésén ezt a belső 
ellenőrzési tervet megtárgyalta és el is fogadta. Mi is a szakemberekkel és a kistérségnél dolgozó 
hölggyel  közösen alakítottuk ki a belső ellenőrzés  szempontrendszerét,  és köszönöm, hogy a 
Társulási Tanács lehetővé tette, hogy Lőkösházán kettő nappal többet tölthetett az idén a belső 
ellenőr, mint amennyi eredetileg volt erre tervezve. Az újabb tervben is úgy látom, hogy egy 
nappal többet kaptunk, amit ez úttal is köszönök. Szeretném kiemelni, hogy az egyik ütemezést 
már  februárban  szeretnénk  kérni,  hiszen  a  beszámoló  előtt  szeretnénk,  ha  a  központi 
költségvetésből  származó  normatív  bevételeinket  a  belső  ellenőrzés  áttekintené.  Ennek 
nyilvánvaló  komoly  magyarázata,  hogy  anyagilag  szeretnénk  a  beszámoló  előtt  látni,  hogy 
valóban  megfelelően  történtek  a  normatívák  tekintetében  az  igénylések  és  az  elszámolások. 
Támogatjuk a belső ellenőrzési ütemterv elfogadását.

Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
Amint látják a 2012. évi ellenőrzési ütemezési terv alapján, úgy terveztük a belső ellenőrrel, 
hogy inkább minden településen fél évig történjenek meg ezek a belső ellenőrzések. Több oka is 
van. Az egyik, hogy nem tudjuk, hogy esetleg a járási rendszert július hónaptól bevezetik-e vagy 
sem, lehet ilyen híreket is hallani. A másik ok, amit alelnök asszony mondott, hogy ne legyen ez 
probléma, hogy az év végig elhúzódik, úgy hogy természetesen ezt figyelemmel fogjuk kísérni.
           
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ha nincs több észrevétel,  hozzászólás,  kérdés, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 2012. évi 
belső ellenőrzési tervet az előterjesztésben megfogalmazottak szerint, kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene?

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

176/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
a Társulás 2012. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint:

1. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda:  

1. A szabályozottság ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 04. hó. 5 revizori nap
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2. Pénzügyi elszámolások, Pénzügyi ellenőrzés 2012. 06. hó 9 revizori nap
     számviteli nyilvántartások 2012.

3. Belső ellenőrzési Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 06. hó 1 revizori nap 
     kézikönyv felülvizsgálata

4. Pénzgazdálkodási jogkörök    Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 06. hó     2 revizori nap
     gyakorlásának vizsgálata 2012.01.01-től.

5. 2013. évi ellenőrzési ütemterv Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 11. hó 3 revizori nap
     előkészítése kockázatfelméréssel, elemzéssel
 
2.  Gyula Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: 

1. A közoktatási intézményeknél fizetendő térítési díjak (étkezési térítési díj kivételével), 
tandíjak megállapításának, beszedésének- kiemelten a hátralékok kezelésére-, nyilvántartásának 
szabályszerűsége.

Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. I.II. negyedév 16 revizori nap

3. Elek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal:  

1. Költségvetési szerv Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 03. hó 5 revizori nap
     belső kontrollrendszere
2. Szerződések és Szabályszerűségi ellenőrzés 2012. 03. hó  
     kötelezettségvállalás rendje és nyilvántartása

4. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal:  

1. Intézményi Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 2012. 04. hó 4 revizori nap 
gazdálkodás áttekintése 
2. Általános Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 2012. 04. hó
    gazdálkodás helyzete  

5. Lőkösháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal:  

1. A központi költségvetésből Teljesítmény ellenőrzés 2012. 02. hó 2 revizori nap 
     igényelt 2011. évi kötött normatívák ellenőrzése
2. Létszám és Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 2012. 06. hó 2 revizori nap
     bérgazdálkodás vizsgálata

Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
  Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 

Határidő: értelem szerint

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Szűcsné Gergely Györgyi polgármester asszony jelezte, hogy még zárt ülés előtt szeretne valamit 
mondani.
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Az élet úgy hozta, meg a készülőben lévő törvényjavaslatok, hogy úgy éreztem, hogy ezen a 
fórumon is szólnom kell.  2011. november 23-án került nyilvánosságra a sajtóban a választási 
rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslat.  E szerint a javaslat szerint Lőkösháza a korábbi, 
köztudottan  a  gyulai  választókerülethez  tartozott,  a  választókerületétől  elkerül  a  4  számú 
Orosházi  választókerülethez.  Szeretném  hangsúlyozni,  hogy  a  választási  törvény  azon 
törekvésével,  amely  a  kisebb  létszámú  törvényhozó  testület  megalakítására  tesz  javaslatot, 
maximálisan  egyetértek,  és  egyetért  Lőkösháza  Képviselő-testülete.  Azt  is  szeretném  külön 
kiemelni,  hogy  itt  nem  a  választási  kerületek  tervezett  átalakítására  irányul  elsősorban  a 
mondandóm. Jóval inkább arra szeretnék fókuszálni, hogy a későbbiekben kialakítandó és ezzel 
párhuzamosan  kialakítandó  járások,  járásbesorolások  szempontjából  Lőkösházára  nézve,  ez 
rendkívül negatív, ha ezek a tervek így fognak törvénnyé válni. Mire alapozom a mondandómat. 
A  mondandómat  arra  alapozom,  hogy  meghatározó  kormánypolitikusok  és  országgyűlési 
képviselők eddig elhangzott nyilatkozataiból engedjék, meg hogy egyetlen egy mondatot, had 
idézzek: A választókerületek szinte teljes összhangban lesznek a járások kialakításában. Ennek 
fényében a tervezett település Lőkösháza tekintetében egy teljesen más megvilágításba helyezi 
az eddigi dolgokat és Lőkösháza korábbi, tradicionálisnak, történelminek nevezett mikro térségi 
kapcsolatrendszeréből  kiszakítja  azt.  Gondolok  itt  a  feladatellátás  jelenlegi  rendszerére, 
gondolok  itt  a  tradicionálisan  régen  működő  gyulai  járási  rendszerre,  és  gondolok  itt  az 
egyébként  is  jól  működő  szociális  és  minden  területen  kialakult  kapcsolatrendszerünkre.  Jó 
magam és a Képviselő-testület is felvetette ezt a témát a tegnapelőtti Képviselő-testületi ülésen, 
ugyanakkor  a  lakosságtól  is  nagyon  élénk  jelzéseket  kaptunk  ennek  kifejezésére.  Azt  a 
véleményt  szeretném  tolmácsolni,  ami  e  tekintetben  a  Képviselő  -  testület  és  a  magam 
álláspontja  is,  hogy  Lőkösháza  vonatkozásában  ezt  a  tervezetet  méltatlannak  és 
elfogadhatatlannak tartjuk, és minden lehetőséget szeretnénk azért  megragadni,  így ezt a mai 
fórumot  is,  és  ezt  a  mai  tanácskozást  is,  hogy a  törvényjavaslat  vonatkozásában  módosítást 
tudjunk  alkalmazni  Lőkösháza  tekintetében.  Kérem  tisztelettel  elnök  urat,  kérem  tisztelettel 
polgármester asszonyt, hogy Lőkösházát, az ott élő embereket legyenek kedvesek támogatni e 
törekvésünk elérésében.  Szeretném,  ha itt  a mai  napon megfogalmazásra  kerülne a Társulási 
Tanács által egy állásfoglalás, melyben az fejeződne ki, hogy a Társulást alkotó települések, azok 
polgármesteri  támogatják  Lőkösházát  abban  a  törekvésben,  hogy  a  jelenleg  mikro  térségi 
választókerület  és  tradicionális  kapcsolatrendszerét  megőrizhesse,  abból  ki  ne  szakadjon. 
Továbbra  is  a  gyulai  választókerületben  és  ezzel  párhuzamosan  a  majdani  gyulai  járásban 
szeretne Lőkösháza maradni és megmaradni. Indokaim közül, csak néhányat írtam össze, melyek 
ezek. Feladat ellátási szempontok, ezer szállal kötődünk, oktatás, egészségügyi ellátás, szociális 
ellátás. Tradicionális, történelmi kapcsolatainkra, ha most visszautalok, nyilván ez is. Földrajzi 
távolság.  Az  orosházi  választókerületben  vélhetőleg  két  járás  fog  kialakításra  kerülni. 
Nyilvánvaló,  ha  azt  nézzük,  Gyulától  28  Km-re  vagyunk,  és  minden  ide  köt  bennünket,  a 
hatósági  munka tekintetében is,  a majdan létrejövő mezőkovácsházi  járástól pedig 36 Km-re 
vagyunk.  A  másik,  ami  nagyon  fontos,  a  közlekedési  megközelíthetőség  településünk 
szempontjából.  Lőkösháza egy tradicionálisan vasutas település.  Generációk élnek ott,  akik a 
vasút  által  adott  kedvezményeket  élvezik.  Ez azt  jelenti,  hogy ezek az  emberek,  családostul 
szabadjeggyel rendelkeznek, ingyen utaznak. Nagyon nagy nehézséget fog nekik okozni, pl. a 
járási központba való eljutás. Úgy gondolom, hogy mind ez elegendő érv lehet ahhoz, hogy arra 
kérjem a tisztelt Társulási Tanácsot, hiszen a holnapi nap folyamán fogok találkozni a térség 
országgyűlési  képviselőjével  is,  Dr.  Kovács  Józseffel.  Rendkívüli,  soron  kívüli  találkozót 
kértem, konkrétan ennek a témának az áttekintése kapcsán, hogy szeretném ezt a törekevésünket 
még hangsúlyosabbá tenni az által, hogy ha itt most a Kistérségi Tanács egy határozatba foglalná 
azt, hogy támogatja Lőkösházát ebben a törekvésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
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Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Köszönöm ennek a fontos  kérdésnek a  felvetését.  Kétegyháza  polgármester  asszonya  is  már 
felvetette nálam ezt a kérdést, mert Kétegyháza a tervezet szerit Békéscsabához tartozna és ezzel 
kapcsolatban fontosnak tartom, hogy válasszuk külön a kistérségi, a járási, és a választókerületi 
határokat.  Most  az  utóbbi  kettőről  beszélünk,  a  járási  és  a  választókerületi  határokról.  Nem 
vagyok  tagja  az  országgyűlésnek,  tehát  nem  országgyűlési  képviselői  információkkal 
rendelkezem, de az én információim szerint, az országgyűlési képviselői választókerületi határok 
és a járási határok, azok nem szükségszerűen fognak egybe esni. Nincs olyan határ, ez teljesen 
biztos, olyan szabály, hogy ennek csak választókerületen belül lehet a járási határokat meghúzni, 
hanem a járási határok átléphetik a választókerületi határokat is, csak a megye határok vannak 
kőbe  vésve,  azokat  nem  lehet  bolygatni  sehogy,  de  az  hál,  istennek  nem  érint  bennünket 
semmilyen szempontból.  A választókerületi  határok megrajzolásánál,  tekintettel  arra,  hogy itt 
meg kell, feleljünk nemzetközi szabályoknak is, mint pl. Velencei Bizottságnak az ajánlása, itt a 
törvényalkotónak kötve van bizonyos értelemben a keze, mert van egy olyan nemzetközi elvárás, 
hogy a választókörzetek lakosságszámának nagyjából hasonlónak kell lenni, plusz, mínusz 15% 
eltérést enged meg a nemzetközi norma. Ez azért van, hogy nagyjából egyenlő legyen a szavazó 
joga az embernek. Most nagy eltérések vannak Magyarországon és ez nem jó, hogy van ahol 20 
ezer ember választ képviselőt, máshol meg 80 ezer ember választ képviselőt. Ha egy vagyok a 20 
ezerből, többet ér a szavazatom, mint ha egy vagyok a 80 ezerből. Ezért ez egy sokkal nehezebb 
kérdés.  Amiben  szerintem  nekünk  van  cselekvési  lehetőségünk,  az,  a  járási  határoknak  a 
kialakítása.  Ebben  maximálisan  partner  vagyok  mind  a  két  település  irányában,  és  partner 
vagyok  abban,  hogy  lépjünk  fel  közösen  és  fogalmazzuk  meg  ezt  a  kérésünket.  A  járási 
határoknál, magam is szerencsésnek tartanám, ha ez a jelenlegi összetétel érvényesülne, és ez a 
négy település lenne a jövőben is egy járás, mert maximálisan osztom azokat a véleményeket, 
mind két település vonatkozásában, hogy mind közigazgatási, mind egészségügyi szempontból 
ez  egy  szerves  közigazgatási  egységet  képez,  ez  a  négy  település.  Én  ehhez  adom  a 
szavazatomat, csak azt kérem, hogy arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a járási határok kialakítása, 
mert a választókerületi határoknál kérhetünk, nem azt mondom, csak a határozottabb kérést, azt a 
járásoknál alakítsuk ki, terjesszük elő, mert szerintem ott van nekünk mozgásterünk és cselekvési 
lehetőségünk.  
                        
Kalcsó Istvánné (Társulási Tanács elnökhelyettes – Kétegyháza polgármester)
Ilyen az élet, amely gondolatok foglalkoztatnak bennünket, mi polgármesterek a magunk módján 
intézkedünk, hogy megpróbáljuk a településünket valahogyan képviselni és menedzselni, hogy a 
lehető legjobbat hozzuk ki a településen élők számára. Én a mai reggeli találkozót azért kértem 
polgármester  úrtól,  mert  hasonló  gondolatokat  tárgyaltunk  meg,  mint  amit  felvetett  a 
polgármester asszony. Az éjjel hivatalos úton voltam és nem volt alkalom arra, hogy most ezt 
mindenkivel  előre  éjjel  részletesen  megbeszéljük.  Polgármester  urat  én  is  arra  kértem,  hogy 
fogjunk össze  és  egyetértek  teljesen azzal,  hogy a  kistérség  minden  települése  fogjon össze 
annak érdekében, hogy megmaradjon a gyulai járás. Nem kívánom ragozni az itt elhangzottakat, 
ezer szállal kötődünk egymáshoz és ezt a lakosság nagyon rosszul élné meg, hogy ha ez másképp 
lenne kialakítva, ez a járási határ. A magam részéről el tudom fogadni azt, hogy ha nincs szoros 
összefüggés  a választókerületek határai  és a járások kialakításának határai  között,  hogy ha a 
szavazás szempontjából békéscsabai körzethez tartozna Kétegyháza, ez a lakosságot nem terheli 
meg, nem fognak érezni belőle a lakosok semmit, csak a hivatal, aki bonyolítja ezt a szavazást.  
Ennyit  mi úgy gondom, hogy fel kell  vállaljunk, ezért  a közösségi érdekért,  ami országos és 
európai  érdekeket  is  érint.  Viszont  én  is  azt  kérem,  és  javaslom,  hogy  fogalmazzunk  meg 
közösen egy beadványt, egyetértek az ajánlattal, a javaslattal, hogy maradhassunk gyulai járás, és 
ezt nyomatékkal képviseljük bárhol, hatalmazzuk fel elnök urat, képviselje minden fórumon és 
mindenhol, ha szükséges küldjünk dokumentumokat, írjuk alá közösen, és tegyünk meg minden 
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annak érdekében, hogy ez így legyen. Ami miatt elnök urat megkerestem, én is az országgyűlési 
képviselővel Dr. Kovács József úrral telefonon egyeztettem. Ugyanezt mondta el, mint elnök úr, 
hogy ezek nem lezárt kérdések, most még, ha nem lezárt gondolom, hogy lehet esetleg kezdeni 
ezzel kapcsolatban valamit. Örülök, hogy itt is így felvetődött ez a kérdés, és kérem elnök urat, 
fogalmazzunk meg egy ilyen közös állásfoglalást ebben a kérdésben. 
            
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
Lehet,  hogy  nem  teljes  mértékben  domborítottam  ki,  hogy  alapvetően  nem  a 
választókerületeknek  a  határaival  van  probléma,  ez  attól  abszolút  teljesen  a  politikától  és  a 
választójogi  törvénytől  külön  kell  választani.  Viszont  napvilágot  látnak  olyan  nyilatkozatok, 
amelyek arra  engedhetnek következtetni,  hogy a választókerületeken belül  fogják a járásokat 
kialakítani. Ezért van ez, úgy gondolom, inkább most kell felvetni ezeket a problémákat, amikor 
még abban a szakaszban vagyunk, hogy konszenzusos módon lehet róluk eszmét cserélni.    
  
Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Ezzel  teljesen  egyetértek,  hogy  most  kell  ezt  felvetni,  mert  valóban  korábban  voltak  olyan 
kijelentések, nyilatkozatok, hogy a választókerületi határokon belül kell a járásokat, utóbbi elvek 
alapján ez már, mert gondolom, ahogy nézegették a térképet a szakemberek rájöttek, hogy ezt 
nem lehet maradéktalanul érvényesíteni, és ebből születhetnek akár rossz döntések is, ha eleve 
így keretek közé zárnák saját magukat a jogalkotók. Akkor fogalmazzunk is meg egy határozati 
javaslatot. Ehhez szünetet rendelek el.
           
Szünet után folytatódott a Társulási Tanácsülés. A Társulási Tanács továbbra is 3 fő szavazatra  
jogosult tag jelenlétével határozatképes.

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Folytatjuk a munkát. A célunk az, hogy a gyulai járást, Gyula biztos, hogy járási székhely lesz, 
de  az  még  képlékeny  hogy  mely  települések  tartoznak  hozzá,  és  mi  azt  szeretnénk,  ha 
Kétegyháza is, és Lőkösháza is a gyulai járás területén maradna. Ezért a következőt fogalmaztuk 
meg:  A  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  úgy  dönt, 
kezdeményezi, hogy a gyulai járás határainak kijelölése során, a jogalkotó vegye figyelembe a 
korábbi járási határokat, a történelmi előzményeket és a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás  tagtelepüléseinek,  Gyula,  Elek,  Kétegyháza  és  Lőkösháza  jelenlegi  közigazgatási, 
egészségügyi, közlekedési, oktatási, szociális kapcsolatrendszerét. Kérjük a térség Országgyűlési 
képviselőjét  arra,  hogy  a  Társulási  Tanács  kérését  képviselje.   Ehhez  van-e  még  valakinek 
javaslata, hogy tegyünk hozzá még indokot a minket összekötő kapcsoknál? Azt hiszem, hogy 
minden  fontosat  összeszedtünk.  Ha nincs  kérdés,  észrevétel,  hozzászólás,  szavazzuk  meg  az 
elhangzott javaslatot. Igen? Tartózkodik? Ellene?     
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3  
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

177/2011.(XI.30.) sz. Többcélú Társulási határozat:

A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, kezdeményezi, 
hogy a gyulai járás határainak kijelölése során, a jogalkotó vegye figyelembe a korábbi járási 
határokat,  a  történelmi  előzményeket  és  a  Gyula  és  Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
tagtelepüléseinek, Gyula, Elek, Kétegyháza és Lőkösháza jelenlegi közigazgatási, egészségügyi, 
közlekedési, oktatási, szociális kapcsolatrendszerét. Kérjük a térség Országgyűlési képviselőjét 
arra, hogy a Társulási Tanács kérését képviselje.      
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Határidő: értelem szerint

Dr. Görgényi Ernő (Társulási Tanács elnök-Gyula polgármester)
Kérem  szépen  ezt  még  ma  írásba  foglalni,  polgármester  asszony,  ha  holnap  találkozik  a 
képviselő úrral, át is tudja neki adni. Én is találkozom vele holnap a Pándy napon és akkor majd 
szóban  tájékoztatom  róla,  hogy  egy  ilyet  elfogadtunk.  Egy  konkrét  személyes  szociális 
kérdésben  kell,  döntsünk,  amit  a  törvény  értelmében  zárt  ülésen  kell,  megtárgyaljunk. 
Amennyiben nincs több észrevétel, bejelenteni való, köszönöm szépen a mai munkát, a mai nyílt 
ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk tovább a munkánkat. 

Gyula, 2011. november 30.

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

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