JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyula Város Kistérségi Iroda, tárgyaló termében (5700.Gyula, Béke sgt. 39. sz.) 2012. január
09-én 08.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa rendkívüli 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 PMH képviselő tag
(meghatalmazott)
Meghívottként megjelentek:
Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi Irodavezető, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági
vezető, Strifler Györgyné GYKESZGYI gazdasági vezető, Andrási Károlyné – Eleki
Intézményegység vezető, Stumpf János – Elek PMH, műszaki előadó, Kun Istvánné – Elek PMH
osztályvezető,
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Tisztelettel köszöntöm a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács
ülésének a résztvevőit az idei év első ülésén, ami rendkívüli ülés. Két fontos ügy miatt kellett
összejöjjünk. Megállapítom, hogy 4 fő szavazatra jogosult tag jelenlétével, a Társulási Tanács
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőnek Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség
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:
1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné
Kétegyháza Nagyközség polgármesterét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Kalcsó Istvánné polgármester
Határidő: 2012. január 09.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Kettő darab napirendünk van. Ez első, az Eleki Intézményegység fejlesztése érdekében pályázat
benyújtása tárgyában, a másik pedig pénzeszköz átadás Lőkösháza részére tárgyban keletkezett.
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:
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2/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja
a mai napirendi pontokat:
I.

Fő napirend:

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Elek Városban; DAOP-4.1.3/A-11 pályázatának benyújtása a Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki Intézményegységének fejlesztésére
2./ Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére
II. Egyéb:
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2012. január 09.
I.

III. Fő

Fő napirendek:
napirend:

1./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Elek Városban; DAOP-4.1.3/A-11 pályázatának benyújtása
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Eleki
Intézményegységének fejlesztésére
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
A napirend a Szent István út 3. szám alatti Eleki telephelyen, ennek a bizonyos DAOP-os
pályázatnak a benyújtásáról szól. Ismeri, gondolom mindenki a részleteket, láttam is az Eleki
határozat kivonatot. Egyébként nagyon korrekt az előterjesztés, mindenkit dicséret illet. Az Eleki
határozat kivonatban benne van minden, amire szükségünk van nekünk. Kérem a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság javaslatát ismertetni.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja mind a két határozati
javaslatot.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
A tervek elkészültek, az engedélyes tervek megvannak-e?
Stumpf János (Elek PMH, műszaki előadó)
Gyakorlatilag a tervezővel a tervek elkészültek és most kerülnek benyújtásra az engedélyes
tervek. Én projektmenedzseri szerepet vállaltam ebben a projektnek a lebonyolításában.
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Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Tehát akkor most került benyújtásra az Építéshatósághoz?
Stumpf János (Elek PMH, műszaki előadó)
Igen.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
A pályázatnál elegendő, ha azt igazoljuk, hogy be van nyújtva és a mai napon lesz benyújtva? Az
a lényeg, hogy a pecsét, iktatószám rajta legyen.
Stumpf János (Elek PMH, műszaki előadó)
Igen. Jelenleg ez folyamatban van.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Igazgató asszonnyal megbeszéltem, hogy szakmailag teljesen rendben van a dolog. Felmerült-e
esetleg az elmúlt órákban bármi hiányosság, amit mi itt most pótolhatunk?
Kun Istvánné (Elek PMH osztályvezető)
Azt hiszem, hogy nem. Tulajdonképpen komplett el is készítettük az anyagot, minden benne van.
Az előterjesztéstől eltérő, újabb esemény nem merült fel.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Azt a tájékoztatást kaptam, hogy Gyimesi Krisztina lesz a pénzügyi menedzser.
Kun Istvánné (Elek PMH osztályvezető)
Igen, ő lesz.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy az Új
Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” nevű, DAOP-4.1.3/A-11 azonosítószámú pályázati
felhívásra benyújtja a „Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek Városában” című
pályázatát - 5742 Elek, Szt. István út 3. (hrsz.: 18/1) számú telephelyen valamint 5742 Elek, Szt.
István u. 1. szám (hrsz.: 17) számú telephelyen. A projekt teljes költsége: 52.405.514.- Ft, az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke 49.785.238.- Ft. A pályázat 5%-os önerejét
– 2. 620. 276.- Ft-ot – a Társulás a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. A Társulási Tanács
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
3/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az Új
Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” nevű, DAOP-4.1.3/A-11 azonosítószámú pályázati
felhívásra benyújtja a „Szociális alapellátás infrastrukturális fejlesztése Elek Városában” című
pályázatát - 5742 Elek, Szt. István út 3. (hrsz.: 18/1) számú telephelyen valamint 5742 Elek, Szt.
István u. 1. szám (hrsz.: 17) számú telephelyen. A projekt teljes költsége: 52.405.514.- Ft, az
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igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke 49.785.238.- Ft. A pályázat 5%-os önerejét
2. 620. 276.- Ft-ot – a Társulás a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. A Társulási Tanács
felhatalmazza a Társulás elnökét a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Határidő: 2012. január 09.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Aki elfogadja, hogy a DAOP-4.1.3/A-11 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázat támogatása
esetén a szükséges saját forrás összegét, a 2. 620. 276.- Ft-ot Elek Város Önkormányzata 3/2012.
(I.05.) számú Képviselő –testületi határozata alapján a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja,
mely összeget a Társulás számlájára utal. Továbbá Elek Város Önkormányzata vállalja, hogy a
tulajdonában lévő 5742 Elek, Szt. István utca 3. szám (hrsz.: 18/1) alatti fejlesztendő ingatlant a
fenntartási időszak végéig - a projekt befejezésétől számított öt év – az intézmény fenntartó
pályázó rendelkezésére bocsájtja, továbbá az 5742 Szt. István u. 1. (hrsz.: 17) alatti kazánházat
is. A támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a pályázó aktiválja.
Az előre nem látható, esetlegesen felmerülő többletköltségeket is Elek Város Önkormányzata
biztosítja. A pályázat pozitív elbírálását követően a Kistérségi Iroda és Elek Város
Önkormányzata között egy Megállapodás megkötése szükséges, 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:
4/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a DAOP4.1.3/A-11 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” megnevezésű pályázat támogatása esetén a szükséges saját forrás
összegét, a 2. 620. 276.- Ft-ot Elek Város Önkormányzata 3/2012.(I.05.) számú Képviselő –
testületi határozata alapján a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja, mely összeget a Társulás
számlájára utal. Továbbá Elek Város Önkormányzata vállalja, hogy a tulajdonában lévő 5742
Elek, Szt. István utca 3. szám (hrsz.: 18/1) alatti fejlesztendő ingatlant a fenntartási időszak
végéig - a projekt befejezésétől számított öt év – az intézmény fenntartó pályázó rendelkezésére
bocsájtja, továbbá az 5742 Szt. István u. 1. (hrsz.: 17) alatti kazánházat is. A támogatási időszak
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a pályázó aktiválja. Az előre nem látható,
esetlegesen felmerülő többletköltségeket is Elek Város Önkormányzata biztosítja. A pályázat
pozitív elbírálását követően a Kistérségi Iroda és Elek Város Önkormányzata között egy
Megállapodás megkötése szükséges.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Pluhár László polgármester
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Határidő: értelem szerint
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2./ Pénzeszköz átadás Lőkösháza részére
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Sok sikert kívánok. Majd, ha elkezdődik az effektív munka ezzel kapcsolatban, a megvalósítás,
akkor majd találkoznunk kell, és akkor nekem kell majd aláírni egy bizonyos papírokat, de az a
szokásom, hogy előtte átbeszélem. Azt kérem mindig bekalkulálni, hogy nyilván én sem tudok
egyik pillanatról a másikra mindig rendelkezésre állni, tehát legyen idő arra, hogy megbeszéljük,
átbeszéljük, hogy nyugodt lelkiismerettel tudjak aláírni. A második napirend pénzeszköz átadás
Lőkösháza részére, 1 millió forint pénzmaradványt utalunk át az előterjesztés értelmében. Kérem
a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát ismertetni.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök - Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság döntése alapján az előterjesztéshez képest eredetiben kérnénk
elfogadni egy módosítást. Az 1 millió forint elé előlegként szót beírni, hiszen még nem
tudhatjuk, hogy mennyi lesz az elszámolás vége és köszönöm, hogy mindenki támogatja.
Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Rendben. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy
Lőkösháza részére előlegként 1. 000. 000.- Ft összeget átadott pénzeszközként átutal 2012.
január 31. napjáig. Ezen összeget szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések
fedezése érdekében használhatja fel, s a felhasználásról elszámolási kötelezettséggel tartozik a
Társulás felé, legkésőbb 2012. június 30. napjáig. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás
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:
5/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Lőkösháza
részére előlegként 1. 000. 000.- Ft összeget átadott pénzeszközként átutal 2012. január 31.
napjáig. Ezen összeget szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások, fejlesztések fedezése
érdekében használhatja fel, s a felhasználásról elszámolási kötelezettséggel tartozik a Társulás
felé, legkésőbb 2012. június 30. napjáig. Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.
Felelős: Dr. Görgényi Ernő elnök
Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester
Határidő: 2012. január 31., 2012. június 30.
II.

Egyéb:

Dr. Görgényi Ernő (Társulás elnöke, Gyula polgármester)
Amennyiben nincs több észrevétel, bejelenteni való, köszönöm szépen a mai munkát, a mai ülést
bezárom.
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Gyula, 2012. január 09.

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

----------------------------------------Kalcsó Istvánné jegyzőkönyv hitelesítő

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