JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012.
április 27-én 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi –
Lőkösháza polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke, Pluhár László – P.B. tag, Elek polgármester,
Galbács Mihály – Gyula alpolgármester (meghatalmazás)
Meghívottként megjelentek:
Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi irodavezető, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági
vezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet – GYKESZGYI igazgató, Striffler Györgyné – GYKESZGYI
intézmény gazdasági vezető, Szelezsánné Poptyilikán Anikó – Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
igazgató, Dr. Legeza László – Kistérségi iroda jogi képviselő
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Köszöntöm a polgármestereket és alpolgármester urat, aki elnök urat távollétében képviseli a mai
ülésünkön, valamint az intézményvezetőket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk 4
fővel. Először kérem, hogy válasszunk jegyzőkönyv hitelesítőt. Aki elfogadja, Szűcsné Gergely
Györgyi, Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek, 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:
41/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szűcsné Gergely
Györgyi Lőkösháza polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Szűcsné Gergely Györgyi Lőkösháza polgármester
Határidő: 2012. április 27.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
A mai ülés írásos napirendje mindenkihez megérkezett. Javaslom, hogy ezeket a napirendeket
tárgyaljuk meg és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslata alapján vegyük fel 15. napirendi
pontnak az Iroda Alapító okiratának módosítását, 16. napirendi pontnak a szociális alap
megállapodás felülvizsgálatát, valamint a zárt ülések napirendjei közé 4. napirendnek egy
méltányossági kérelmet. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, kiegészíteni
valója? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az általam javasoltakat,
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:
42/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 15.
napirendi pontnak felveszi a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda
Alapító Okiratának módosítását, 16. napirendi pontnak a szociális alap megállapodás
felülvizsgálatát, valamint a zárt ülések közé 4. napirendi pontnak egy méltányossági kérelmet.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Határidő: 2012. április 27.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat:
I.

Beszámoló:

1./ Kétegyháza részére átadott pénzeszköz elszámolása
2./ Lőkösháza részére átadott pénzeszköz elszámolása
3./ Elek részére átadott pénzeszköz elszámolása
4./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2011.
évi szakmai tevékenységéről
II.

Fő napirendek:

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítása
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési beszámolójának
és pénzmaradványának elfogadása
3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által végzett házi
segítségnyújtás ellátotti és dolgozói létszámának bővítése
4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által működtetett
bölcsődék nyári nyitvatartási rendje
5./ Egészségügyi szolgáltatás bevezetése a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthonában, Nyugdíjasok Házában és a Szép
Alkony Idősek Otthona és Gondozóházában
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési
engedélyeinek módosítása
7./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai
programjainak és Házirendjeinek módosítása
8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának
módosítása
9./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
11./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
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12./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Alapító okiratának módosítása
13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
14./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása
15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának
módosítása
16./ Szociális alap megállapodás felülvizsgálata
III.

Zárt ülés:

1./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2011. évben
keletkezett térítési díj-hátralékok
2./ Személyi térítési díj mérséklése, illetve elengedése méltányosság alapján
3./ Térítési díj meghatározása az ellátott jövedelmének felülvizsgálata alapján
4./ Méltányossági kérelem
IV.

Egyéb:

Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza 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:
43/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a
mai napirendi pontokat:
I.

Beszámoló:

1./ Kétegyháza részére átadott pénzeszköz elszámolása
2./ Lőkösháza részére átadott pénzeszköz elszámolása
3./ Elek részére átadott pénzeszköz elszámolása
4./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2011.
évi szakmai tevékenységéről
II.

Fő napirendek:

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítása
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési beszámolójának
és pénzmaradványának elfogadása
3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által végzett házi
segítségnyújtás ellátotti és dolgozói létszámának bővítése
4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által működtetett
bölcsődék nyári nyitvatartási rendje
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5./ Egészségügyi szolgáltatás bevezetése a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthonában, Nyugdíjasok Házában és a Szép
Alkony Idősek Otthona és Gondozóházában
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési
engedélyeinek módosítása
7./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai
programjainak és Házirendjeinek módosítása
8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának
módosítása
9./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
11./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
12./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Alapító okiratának módosítása
13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
14./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása
15./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának
módosítása
16./ Szociális alap megállapodás felülvizsgálata
III.

Zárt ülés:

1./ A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményében 2011. évben
keletkezett térítési díj-hátralékok
2./ Személyi térítési díj mérséklése, illetve elengedése méltányosság alapján
3./ Térítési díj meghatározása az ellátott jövedelmének felülvizsgálata alapján
4./ Méltányossági kérelem
IV.

Egyéb:

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Határidő: 2012. április 27.

I.

Beszámoló:

1./ Kétegyháza részére átadott pénzeszköz elszámolása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
A visszajuttatott és szociális feladatok ellátására fordítható összegek tényleges felhasználását
jelenti mind a három település esetében, amely 2010. évi maradványból 2011. évben lett
felhasználva. Ezek a pénzösszegek évről évre elszámolási kötelezettség alá esnek, így ettől ebben
az esztendőben sem tudtunk eltekinteni. Minden település leadta a rá vonatkozó elszámolást.
Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát.
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Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, a Kétegyháza
részére 1. 243.- 000.- Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott
pénzeszközről szóló elszámolást, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Kétegyháza
részére 1. 243.- 000.- Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott
pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Gyimesi Krisztina gazdaságvezető
Határidő: azonnal

2./ Lőkösháza részére átadott pénzeszköz elszámolása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Itt is szabályosan, törvényesen megtörtént az elszámolás. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság javaslatát.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, Lőkösháza
részére 1. 047.- 000.- Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott
pénzeszközről szóló elszámolást, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
45/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Lőkösháza
részére 1. 047.- 000.- Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott
pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Gyimesi Krisztina gazdaságvezető
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Határidő: azonnal

3./ Elek részére átadott pénzeszköz elszámolása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Szabályosan megtörtént itt is az elszámolás. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, Elek részére 2.
184.- 000.- Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott
pénzeszközről szóló elszámolást, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Elek részére
2. 184.- 000.- Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokra, fejlesztésekre átadott
pénzeszközről szóló elszámolást elfogadja.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Gyimesi Krisztina gazdaságvezető
Határidő: azonnal

4./ Beszámoló a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2011. évi
szakmai tevékenységéről
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Évről évre a szakmai beszámolót meg szoktuk tárgyalni, és ezzel a beszámolóval kapcsolatban
mindig jó vélemény szokott kialakulni bennünk, így történt ez részemről most is. Mindig elegendő
információt tájékoztatást kapunk az intézmény munkájáról és eredményességéről. Van-e valakinek
kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
Nagy örömmel olvastam ezt az anyagot, mert összességében látszik, hogy az intézmény nagyon
magas szakmai színvonalon és empátiával végzi a munkáját. Az anyag terjedelmes és szép munka
egy ilyet összeállítani, hiszen nekünk, akik ezt érdemben átolvastuk is egy nagy teljesítmény, nem
hogy még az összeállítása. Örömteli a települések számára, hogy mind az ellátotti, mind a
dolgozói létszám dinamikusan növekedett az elmúlt évben és ilyen körülmények között, amikor
nagyon fontos a településeken a munkahelyek megőrzése, egy fontos feladat és ennek a fajta
törekvésnek a jövőben is folytatódnia kell. Lőkösháza esetében mindent meg is teszünk azért,
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hogy az ellátotti létszám és a magas szakmai színvonal a településen élők érdekében továbbra is
megvalósuljon.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Kedves volt a mondat polgármester asszony részéről, hogy komoly munkát igényel az anyag
összeállítása, hát még a megvalósítása. Hasonlóan az előző évekhez mindenképpen csak
köszönettel tartozunk ezért a lelkiismeretes munkáért, ami ebben az intézményben folyik. Éveken
keresztül jó együttműködés alakult ki a települések és az intézményben dolgozók, az intézmény
vezetése között. Természetesen vannak időnként megvitatandó kérdések, de természetes, hogy az
élet néha hoz olyan helyzeteket, amikor tisztáznunk kell kérdéseket, meg kell oldanunk
problémákat. Azt tapasztalom, hogy erre is mindig készségesek és mindig a közös megoldást
keressük. Amikor ezt az intézményrendszert létrehoztuk az volt a célunk és ezt ki is mondtuk,
hogy legyen egy nagy intézményünk, de ebben minden településnek érvényesüljenek az érdekei és
legyen minden településnek sikere és eredményessége. Ez visszatükröződik a településen végzett
munkában, az ott dolgozók létszámának az emelkedésében és a gondozottak, ellátottak esetében az
ellátás színvonalában is. Kétegyházán elvétve akad egy-két személy, aki kifogással él az ellátással
kapcsolatban, nyilván ez a központi irányítás elvárásaiból is adódik és a helyben dolgozó
lelkiismeretes kollegák munkáját is minősíti. A beszámolót jónak találom és elfogadásra javaslom
eredetiben azzal a kiegészítéssel, hogy megköszöni az intézményben dolgozók lelkiismeretes
munkáját. Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy
a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2011 évi Szakmai
Beszámolóját a jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja és megköszöni az intézményben
dolgozók lelkiismeretes munkáját, 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:
47/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2011 évi Szakmai Beszámolóját a
jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja és megköszöni az intézményben dolgozók
lelkiismeretes munkáját.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

I.

Fő napirendek:

1./ A Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Mindannyian nagy valószínűséggel ezen a településeken túl vagyunk, vagy ott is éppen most van
folyamatban, hiszen tudjuk, hogy gyakorlat az önkormányzati rendszerben, hogy az előző évi
költségvetéshez, ha még szükséges igazítjuk az előirányzatokat és módosítjuk, és ezért kell a
költségvetést még egy utolsó módosítással is elfogadni. 2011. november 30-án elfogadott III.
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számú költségvetési módosításunk bevételi és kiadási főösszegét 1. 202. 774 EFt-al fogadtuk el. A
2011. évi beszámolóban szereplő előirányzatokkal összhangban most a bevételek és kiadások
előirányzatait a IV. számú módosítással 19. 340 EFt–al szükséges növelni. A határozati
javaslatban benn van emelés, és így az elmúlt esztendőben a teljes költségvetésünk 1. 222. 114
EFt-ra fog változni. A módosítást a mi korábbi döntéseink, jogszabályi változások és a
normatívában a megérkezett plusz normatívák vagy átcsoportosítások, átvezetések teszik
szükségessé. A beszámolóval összhangban van, és a főszámok megegyeznek a bevétel és a kiadás
vonatkozásában. Tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyeket szükséges volt átvezetni a
beszámolóval történt egyezőség érdekében. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
A Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítását a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
elfogadásra javasolja.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben
megfogalmazottak szerint a Társulás 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítását 1. 222.
114 EFt kiadási és bevételi főösszeggel, 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:
48/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2011. évi IV. számú
költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja:

1.)

Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Költségvetési támogatás növekedése
Kompenzáció
Normatíva rendezés fenntartóval
Működési célú átvett pénzeszköz csökkenése
Bevétel csökkenés

447 EFt
356 EFt
91 EFt
-3.991 EFt
-3.544 EFt

Személyi juttatások csökkenése
Kompenzáció
Belső átcsoportosítás
Önkormányzati támogatás csökkenése
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése
Kompenzáció
Belső átcsoportosítás
Dologi és folyó kiadások növekedése
Belső átcsoportosítás
Önkormányzati támogatás csökkenése
Normatíva rendezés fenntartóval
Felhalmozási kiadások növekedése
Belső átcsoportosítás
Kiadás csökkenés
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-10.045 EFt
280 EFt
-9.925 EFt
-400 EFt
1.906 EFt
76 EFt
1.830 EFt
600 EFt
4.100 EFt
-3.591EFt
91 EFt
3.995 EFt
3.995 EFt
-3.544 EFt

2.)

Társulási Iroda

Költségvetési támogatás növekedése
Kompenzáció
Intézményi működési bevétel csökkenése
Belső átcsoportosítás
Saját bevétel túlteljesítés
Működési célú átvett pénzeszköz növekedése
Támop pályázat átvett pénzeszköz
Belső átcsoportosítás
Pénzmaradvány rendezése (2010. év)
Bevétel növekedés

3 EFt
3 EFt
-2.782 EFt
-5.600 EFt
2.818 EFt
9.616 EFt
4.016 EFt
5.600 EFt
16.047 EFt
22.884 EFt

Személyi juttatások növekedése
Támop pályázat átvett pénzeszköz
Saját bevétel túlteljesítés
Pénzmaradvány (2010. év)
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése
Támop pályázat átvett pénzeszköz
Saját bevétel túlteljesítés
Pénzmaradvány (2010. év)
Kompenzáció
Előirányzatok közötti átcsoportosítás
Dologi és folyó kiadások növekedése
Támop pályázat átvett pénzeszköz
Saját bevétel túlteljesítés
Pénzmaradvány (2010. év)
Előirányzatok közötti átcsoportosítás
Előirányzatok közötti átcsoportosítás
Működési célú pénzeszköz átadás csökkenése
Előirányzatok közötti átcsoportosítás
Felhalmozási kiadások növekedése
Előirányzatok közötti átcsoportosítás
Intézményfinanszírozás növekedése
Előirányzatok közötti átcsoportosítás
Kiadás növekedés

3.162 EFt
1.125 EFt
1.437 EFt
600 EFt
355 EFt
55 EFt
211 EFt
146 EFt
3 EFt
-60 EFt
18.982 EFt
2.836 EFt
1.170 EFt
15.301 EFt
-385 EFt
60 EFt
-115.091 EFt
-115.091 EFt
385 EFt
385 EFt
115.091 EFt
115.091 EFt
22.884 EFt

A költségvetés IV. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011.
évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (19.340 EFt-tal) 1.222.114 EFt-ra nő.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Gyimesi Krisztina gazdaságvezető
Határidő: azonnal

2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési beszámolójának
és pénzmaradványának elfogadása
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Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Az írásos anyagot mindannyian megkaptuk, egy igen tartalmas és részletes anyaggal találkoztunk,
amelyet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság is megtárgyalt.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
Elég hosszasan beszélgettünk erről a beszámolóról és értékeltük az abban foglaltakat. Egy dolgot
jelzett a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, mely alapján a határozati javaslatot eredetiben szeretné
kiegészíteni azzal, hogy javasolja elfogadásra a költségvetési beszámolót és pénzmaradványt,
hogy a soron következő Társulási Tanácsülésre a beszámolóhoz csatolja az éves belső ellenőrzési
jelentést. Tettük ezt azért, hiszen az Államháztartási törvény, illetve a 370/2011-es belső
ellenőrzésről szóló Kormányrendelet alapján ez nem került benyújtásra a beszámolóval
egyidejűleg. Ezt kell a következő ülésre pótolni és ezzel együtt javasolja elfogadásra a
zárszámadást.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
A költségvetési beszámoló a következő adatokat tartalmazza: tartalmazza, mindazokat az
elemeket, tényeket, amelyek az elmúlt esztendőben történtek. A bevételek és a kiadások a korábbi
döntéseinknek megfelelően kerültek felhasználásra és végrehajtásra. Ebben az anyagban már a
tényadatok szerepelnek. Bizonyos számokon kívül százalékos arányban is kifejezték, hogy hogyan
történtek meg az előirányzatoknak a felhasználásai, mely területen személyi, dologi kiadásoknál
hogyan alakultak a kiadások és a bevételek változásai is egyértelműen látszanak, hogy az év elején
elfogadott költségvetésünkhöz viszonyítva ténylegesen milyen eredmények születtek. A
gazdálkodás törvényes és szabályos volt és igen-igen takarékos, mert mindenhol a rendelkezésekre
álló kereteken belül történt a felhasználás. Néhány esetben van némi eltérés, de ott ahol
valamilyen túllépés volt indokolt, más területen látszik intézményenként lebontva, szakterületekre
lebontva, hogy máshol igyekeztek a feladat megvalósítása során a kollegák ezt megtakarítani.
Összességében egy olyan felhasználásról adhatunk számot, amely mindannyiunk számára kedvező
és azt tanúsítja, hogy biztonságos gazdálkodás folyt az elmúlt esztendőben is, úgy ahogy ezt mi
megszoktuk a korábbi években is. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk.
Aki elfogadja, hogy a Társulás 2011. zárszámadási beszámolóját 1.233.569 E Ft bevétellel és
1.220.437 E Ft-os kiadással 14.732 E Ft módosított pénzmaradvánnyal, a mérleget egyező eszközforrás oldallal 59.768 E Ft mérleg főösszeggel jelen előterjesztés szerinti részletezésben elfogadja
azzal, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésre a beszámolóhoz csatolja az éves belső
ellenőrzési jelentést, 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:
49/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulás
2011. zárszámadási beszámolóját 1.233.569 E Ft bevétellel és 1.220.437 E Ft-os kiadással
14.732 E Ft módosított pénzmaradvánnyal, a mérleget egyező eszköz-forrás oldallal 59.768 E Ft
mérleg főösszeggel jelen előterjesztés szerinti részletezésben elfogadja azzal, hogy a soron
következő Társulási Tanácsülésre a beszámolóhoz csatolja az éves belső ellenőrzési jelentést.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Gyimesi Krisztina gazdasági vezető
Határidő: 2012. április 27.
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3./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által végzett házi
segítségnyújtás ellátotti és dolgozói létszámának bővítése
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Az előterjesztés számunka nagyon kedvező előterjesztés, minden településen változni fog a
feladatellátás és munkahelyteremtést jelent. Ennek van azonban egy előzménye. A házi
segítségnyújtásban, az utóbbi időszakban jogszabályi változás következtében is, és egyéb
szempontok alapján is növekedés tapasztalható. Ehhez hozzá kell, alakítsuk az engedélyeinket és
ehhez szükséges a működési létszámok pontosítása. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
javaslatát, valamint megkérdezem az intézmény vezetőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni?
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Valóban öröm számunkra, hogy a házi segítségnyújtás tekintetében újabb kérelmek érkeznek
hozzánk. Ezen előterjesztés arról szól, hogy ennek a feladatnak szeretnénk megfelelni és a jövőben
a házi gondozottak számának növekedésével valóban a munkahelyteremtést is elősegítjük, hiszen
a dolgozói létszámnak is megfelelően kell alakulnia. A jövőben újabb módosítások várhatók,
vélhetően újabb növekedés a házi segítségnyújtásban, hisz település szinten nap, mint nap új
ellátást igénylők keresnek meg bennünket.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság természetesen támogatja mindkét határozati javaslatnak az
elfogadását. Ami itt fontos volt és tisztázandó és nagyon felelősségteljes gazdálkodást igényel
majd, hogy normatívát igényelni ennek a feladatnak az ellátásához júliusban lehet, ez azonban
majd szeptemberben fog megérkezni, tehát nagyon odafigyelve kell majd az intézményi
gazdálkodást megtervezni, illetve végrehajtani. Itt a települési önkormányzatoknak kifejezetten
fontos feladata, illetve felelőssége lesz együttműködve szorosan a szociális intézménnyel.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Gyula esetében új státuszok száma 16 fő, Elek város esetében 7 fő, Kétegyháza esetében 2 fő és
Lőkösháza településen 5 fő házi segítségnyújtói gondozói állásbővítésre lesz lehetőség. Ez egy
nagyon jó hír a településeknek, hiszen a mai munkanélküli világban, amikor munkahelyet
keresnek az emberek, és különösen a nők, ez egy kedvező lehetőség. Ha nincs kérdés, észrevétel,
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye házi segítségnyújtásának működési engedélyét 2012. május 1- től az
alábbiak szerint kéri módosítani: Gyula: 759, Elek: 310, Kétegyháza: 200, Lőkösháza: 210,
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:
50/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye házi segítségnyújtásának működési
engedélyét 2012. május 1- től az alábbiak szerint kéri módosítani:
Gyula:
759
Elek:
310
Kétegyháza: 200
Lőkösháza: 210
11

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: 2012. április 30.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye dolgozói
létszámát 322,5-ről 352,5–re növeli. A dolgozói létszámbővítés a házi segítségnyújtás ellátotti
létszámának növekedési arányával megegyezően hajtható végre, 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:
51/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye dolgozói létszámát 322,5-ről 352,5–re
növeli. A dolgozói létszámbővítés a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának növekedési
arányával megegyezően hajtható végre.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: folyamatos

4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által működtetett
bölcsődék nyári nyitvatartási rendje
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Az előterjesztés azért került a Társulási Tanács elé, mert több bölcsődénk is van és a bölcsődék
esetében időben meg kell jelölni a nyitvatartási időpontokat a nyári időszakra vonatkozóan. Az
előterjesztés tartalmazza, hogy az intézményvezetés úgy próbálta kialakítani a bölcsődék nyitva
tartásának a rendjét, hogy minden időszakban a gyerekek elhelyezhetőek legyenek a Gyulai
kistérség bölcsődéiben. Gyakorlatban ez még nem nagyon alakult ki, de én éppen a mai ülésünkre
felkészülve belegondoltam, hogy a Kétegyházi szülő is, ha éppen dolgozik és halaszthatatlan
feladatai vannak, nem tudja a gyermekét másnál elhelyezni, szabadságra nem tud eljönni, nagyon
jó dolog ez, hogy lehetőség nyílik arra, hogy ilyen esetben egy Gyulai bölcsődében legyen a
gyermek azon az egy héten keresztül elhelyezve, hiszen itt rövid szünetekről van szó, és ugyanez
fordítva is nagyon jó lehetőség. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás a napirendhez, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
bölcsődéinek nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint:
1. A Csemeteház Bölcsőde 2012. július. 30. - 2012. augusztus 05. napjáig zárva tart, ebben az
időszakban az ellátást igénylő kisgyermekeket a Tipegő- Topogók Bölcsőde fogadja.
2. A Tipegő- Topogók Bölcsőde 2012. augusztus 06. - 2012. augusztus 12. napjáig zárva tart,
ebben az időszakban az ellátást igénylő kisgyermekeket a Csemeteház Bölcsőde fogadja.
3. Kétegyháza: 2012. július 30. - 2012. augusztus 03. napjáig zárva tart, 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:
52/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye bölcsődéinek nyári nyitvatartási
rendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Csemeteház Bölcsőde 2012. július. 30. - 2012. augusztus 05. napjáig zárva tart, ebben az
időszakban az ellátást igénylő kisgyermekeket a Tipegő- Topogók Bölcsőde fogadja.
2. A Tipegő- Topogók Bölcsőde 2012. augusztus 06. - 2012. augusztus 12. napjáig zárva tart,
ebben az időszakban az ellátást igénylő kisgyermekeket a Csemeteház Bölcsőde fogadja.
3. Kétegyháza: 2012. július 30. - 2012. augusztus 03. napjáig zárva tart.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

5./ Egészségügyi szolgáltatás bevezetése a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthonában, Nyugdíjasok Házában és a Szép
Alkony Idősek Otthona és Gondozóházában
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Az írásos anyagot mindannyian megkaptuk. Az előterjesztés elegendő információt nyújt
számunkra a döntésünk meghozatalához. Egy újszerű dolog bevezetéséről van szó, és kérném
igazgató asszonyt, hogy néhány gondolatot mondjon erről.
Szilágyiné Tóth Erzsébet (GYKESZGYI igazgató)
Valóban egy új kezdeményezésről van szó. Tudnunk kell azt, hogy az idősek otthonában az
ellátottak életkora általában már meghaladja a 80 évet. Nagyon sok ellátottunk van, aki akár a 100
év felé közeleg. Ezekben az esetekben az ápolási szükségletek megnőnek, így próbáltunk
megoldást találni, hogy minél rövidebb ideig tartózkodjanak kórházban, illetve egészségügyi
intézményben. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek a dolgozóink. Ehhez
az ellátáshoz egészségügyi végzettség szükséges. A dolgozók között több szakápoló, illetve
diplomás ápoló is van, a megfelelő arányt ez által teljesítjük. Mindez az ellátottaink érdekében
történik és ezzel megkímélve őket a felesleges fáradtságtól, fájdalmaktól. Amit mi el tudunk látni
az idősek otthonában megfelelő szakképzettségű dolgozókkal, úgy gondoljuk akkor nem lesz
szükséges az egészségügyi intézményben történő hosszabb, rövidebb ellátás igénylése. Terveink
között szerepel az Eleki Idősek otthonában is az ellátás bevezetése, jelen pillanatban a
szakképzettség még nem ad erre lehetőséget, bízunk abban, hogy a közeljövőben ott is meg tudjuk
valósítani.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Nagyon szép dologról kaptunk tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy folyamatosan fejleszteni kell az
intézményeinkben a szolgáltatás színvonalát, és ez egy ilyen elem. Ez szintén egy kedvező dolog a
Gyulai kistérségben élők és ezekben az otthonokban élők számára. Ha nincs kérdés, észrevétel,
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
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Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthona és Gondozóházában, a Nyugdíjasok Házában
és a Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóházában egészségügyi szakellátás valósuljon meg.
Felkéri az intézmény vezetőjét a működési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok
előkészítésére, 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:
53/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hozzájárul, hogy a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Napsugár Idősek Otthona és
Gondozóházában, a Nyugdíjasok Házában és a Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóházában
egészségügyi szakellátás valósuljon meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a működési engedély
megszerzéséhez szükséges dokumentumok előkészítésére.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye működési
engedélyeinek módosítása

Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Az előbb már beszéltünk arról, hogy ez szükségessé vált, ezért módosítottuk az előzőekben a
foglalkoztatott és gondozotti létszámokat is. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja, hogy hozzájárul a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye valamennyi működési engedélyének módosításához a fenntartó
székhelyváltozása miatt, 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:
54/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy hozzájárul a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye valamennyi működési
engedélyének módosításához a fenntartó székhelyváltozása miatt.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint
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7./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szakmai programjainak
és Házirendjeinek módosítása

Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Az írásos anyagot megkaptuk, szerepel benne, hogy az utolsó házirend elfogadása óta több
jogszabályváltozás is történt és ezért a szabályzatainkat hozzá kell alakítani. Itt nagyon sok olyan
anyag fog következni, ami egyrészt a székhely, címváltozás miatt történik, másrészt jogszabályi
változások miatt. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az
előterjesztésben megfogalmazottak szerint a határozati javaslatot, mely szerint jóváhagyjuk a
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjait,
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:
55/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jóváhagyja a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjait az alábbi
szolgáltatások tekintetében:
I. Gyulai Intézményegység
1.
Étkeztetés
2.
Idősek Nappali Ellátása
2.1.
„Napfény” Nappali Központ
2.2.
Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ
2.3.
„Szivárvány” Napközi Otthon
3.
Demens személyek nappali ellátása
4.
Házi segítségnyújtás
5.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
6.
Családsegítő Szolgálat,
7.
Gyermekjóléti Szolgálat,
8.
Helyettes szülői szolgáltatás
9.
Közösségi pszichiátriai ellátás,
10.
Közösségi szenvedélybeteg ellátás,
11.
Támogató Szolgálat,
12.
Tanyagondnoki Szolgálat
13.
Bölcsődék
13.1.
1.számú „Csemeteház” Bölcsőde szakmai programja,
13.2.
2„Tipegő-Topogók” Bölcsőde szakmai programja,
14.
Idősek Otthonai
14.1.
Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza;
14.2.
Nyugdíjasok Háza
14.3.
Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza
II. Eleki Intézményegység:
1. Étkeztetés
2.
Idősek Nappali Ellátása
3.
Demens személyek nappali ellátása
4.
Házi Segítségnyújtás
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5.
6.
7.
8.
9.

Fogyatékosok Nappali Ellátása
Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
Idősek Otthona

III. Kétegyházi Intézményegység
1.
Idősek Nappali Ellátása
2.
Fogyatékosok Nappali Ellátása
3.
Családsegítő Szolgálat
4.
Gyermekjóléti Szolgálat
5.
Tanyagondnoki Szolgálat
6.
Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
7.
Bölcsőde
IV. Lőkösházi Intézményegység
1.
Étkeztetés
2.
Idősek nappali ellátása
3.
Demens személyek nappali ellátása
4.
Házi segítségnyújtás
5.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
6.
Fogyatékosok nappali ellátása
7.
Családsegítő szolgálat
8.
Gyermekjóléti szolgálat
9.
Tanyagondnoki szolgálat
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazottak szerint a határozati javaslatot, mely szerint
jóváhagyja a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménye módosított
házirendjeit, 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:
56/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyulai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jóváhagyja a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti intézménye módosított házirendjeit az alábbi
szolgáltatások tekintetében:
I. Gyulai Intézményegység
1.
Idősek Nappali Ellátása
1.1.
„Napfény” Nappali Központ
1.2.
Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ
1.3.
„Szivárvány” Napközi Otthon
16

II. Eleki Intézményegység
1.
Idősek Nappali Ellátása
2.
Fogyatékosok Nappali Ellátása
3.
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
III. Kétegyházi Intézményegység
1.
Idősek Nappali Ellátása
2.
Fogyatékosok Nappali Ellátása
3.
Családsegítő Szolgálat
4.
Gyermekjóléti Szolgálat
5.
Tanyagondnoki Szolgálat
6.
Bölcsőde
IV. Lőkösházi Intézményegység
1.
Étkeztetés
2.
Idősek Nappali Ellátása
3.
Demens személyek Nappali Ellátása
4.
Családsegítő Szolgálat
5.
Gyermekjóléti Szolgálat
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

8./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának
módosítása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Székhelyváltozás indokolta az Alapító okirat módosítását. A Kistérségi iroda székhelyet
változtatott és erre azért kellett, hogy sor kerüljön, mert az orvosi ügyeleti ellátást ki kellett hozzuk
a kórház területéről a beruházások miatt. Gyula város azt a helyet tartotta a legalkalmasabbnak,
ahol az iroda volt elhelyezve, ezért az iroda új helyre költözött, új címe lett és emiatt kerül sor a
módosításra. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az
előterjesztésben megfogalmazottak szerint a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának 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:
57/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy az
államháztartásról, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
jogszabályok előírásai alapján -, az általa alapított költségvetési intézmény: Gyulai Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratának módosítását az alábbiak
szerint elfogadja:
17

Alapító okirat
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet előírásainak figyelembevételével a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
1. Intézmény neve:

Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

2. Székhelye:

5700 Gyula, Galamb u. 21.

3. Jogelődjének megnevezése, azok székhelyei:
Gyula Város:

Városi Szociális Szolgálat,
Gyula, Galamb u. 21.
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Gyula, Hajnal u. 3.

Elek Város:

Humán Szolgáltató Központ,
Elek, Kétegyházi u. 23.
Idősek Otthona és Klubja,
Elek, Gyulai u. 15-17.

Kétegyháza Nagyközség:

Gondozási Központ, Fő tér 9.és

Lőkösháza Község:

Gondozási Központ, Kiss E. u. 1.

4. Intézményegységei és telephelyei:
4.1.Intézményegységek:
1.
Gyulai Intézményegység,
5700 Gyula, Galamb u 21.
2.
Eleki Intézményegység
5742 Elek, Kétegyházi u. 23.
5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1.
3.
Lőkösházi Intézményegység
4.
Kétegyházi Intézményegység5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
4.1.1.Az intézményegységek telephelyei:
4.1.1.1. Gyulai Intézményegység:
1. sz. Idősek Klubja, Gyula, Scherer F. u. 16.
Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ, Gyula, Almássy Kálmánné tér 9.
3. sz. Idősek Klubja, Gyula, Temesvári u. 6.
4. sz. Idősek Klubja, Gyula, Galamb u. 21.
5. sz. Idősek Klubja, Gyula, Kálvin u. 35.
6. sz. Idősek Klubja, Gyula, Széchenyi u. 78.
7. sz. Idősek Klubja, Gyula, Cinka Panna u. 1.
8. sz. Idősek Klubja, Gyula, Csokonai u. 18.
9. sz. Idősek Klubja, Gyula, Leiningen u. 4.
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„Napfény” Nappali Központ, Gyula, Béke tér 1.
„ Szivárvány” Napközi Otthon, Gyula, Károlyi M. u. 10/a.
Napsugár Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Galamb u.. 21.
Nyugdíjasok Háza, Gyula, Eminescu u. 3.
Szép Alkony Idősek Otthona és Gondozóháza, Gyula, Széchenyi u. 63.
1. sz. „Csemeteház” Bölcsőde, Gyula, Leiningen u. 4.
2. sz. „Tipegő-topogók” Bölcsőde, Gyula, Széchenyi u. 78.
Családsegítő Központ, Gyula, Jókai u. 30.
4.1.1.2. Eleki Intézményegység
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5742 Elek, Kétegyházi u. 23.
Idősek Otthona és Klubja 5742 Elek, Gyulai u. 15.-17.
Fogyatékosok Nappali ellátása (5742.Elek, Szent István u.3.)
4.1.1.3. Kétegyházi Intézményegység
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Fogyatékosok Nappali Intézménye, 5741 Kétegyháza Úttörő u. 26.
Idősek Klubja, 5741 Kétegyháza Széchenyi u. 25.
Bölcsőde, 5741 Kétegyháza Úttörő u. 116.
4.1.1.4. Lőkösházi Intézményegység
Gondozási Központ, 5743 Lőkösháza, Kiss E. u. 1.
5. Alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölése: 96/2006. (XII. 01.) számú TT határozat
Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások,
gyermekjóléti alapellátás. 1993. évi III.tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról, és annak
végrehajtási rendelete az 1/2000. (I.7.) SzCsM r. Az 1997. évi XXXI. tv., a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról és annak végrehajtási rendelete a 15/1998. (IV. 30. )NM r.
6. Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása és megnevezése:
889 900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
7. Államháztartási szakágazati besorolása:
856 OKTATÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG
856012 Korai fejlesztés, gondozás
873011 Idősorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása szociális ellátása
879 EGYÉB BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
881 IDÕSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA BENTLAKÁS NÉLKÜL
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
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8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
889103 Házi gyermekfelügyelet
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889204 Kapcsolattartási ügyelet
88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok,
programok és támogatások
89043 Szociális foglalkoztatás
890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
493909 M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
562917 Munkahelyi étkeztetés
873 019 Időkorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
8. Illetékessége, működési köre:
Gyula város közigazgatási területe,
Elek Város közigazgatási területe,
Kétegyháza Nagyközség közigazgatási területe
Lőkösháza Község közigazgatási területe.
9. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
5700 Gyula, Petőfi tér 2.
10. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melynek
pénzügyi-gazdasági feladatait az intézmény pénzügyi, gazdasági csoportja látja el.
11. Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Felette az
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egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja. Az Intézményegységek-vezetői
kinevezésével kapcsolatban a társult települések képviselő- testületét egyetértési jog illeti meg.
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a Társulási Tanács elnöke nevezi ki a 2008. évi CV. tv.
8.§ (7) bek. alapján, felette az egyéb munkáltatói jogot az irányító szerv vezetője gyakorolja.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet: munkaviszony,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
13. A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon:
1. A Társulási Tanács által a mindenkori költségvetésben rábízott pénzvagyon, a székhelyen és a
tagintézményekben, telephelyeken lévő ingatlanok, valamint az intézmény leltár szerint
nyilvántartott eszközei. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a feladatai
ellátásához önállóan használhatja, illetve azzal a Társulási Tanács mindenkor hatályos
vagyonrendelete szerint rendelkezik.
2. A közintézmény épületei a Társulás tagönkormányzatainak törzsvagyon részét képezik, melyek
korlátozottan forgalomképesek, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul
felhasználni ezeket.
3. Közintézmény az alapító által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján
gondoskodik feladatainak ellátásáról.
4. Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, a irányító szerv által jóváhagyott
költségvetésben kell előirányozni.
5. A pénzügyi igazgatási szakfeladatokon keletkezett kiadásait és bevételeit az ellátott szakmai
alaptevékenységeinek megfelelő szakfeladataira vezeti át.
Záradék
Jelen alapító okirat 2012. április 27. napján lép hatályba.
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratának
módosítását s ezzel az egységes szerkezetű alapító okiratot a Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2012. április 27-i ülésén, a ../2012. (IV.27.) TT számú
határozattal, 2012. április 27. napi hatállyal hagyta jóvá.
Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a módosított egységes szerkezetű Alapító okirat
aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár felé.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

9./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
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Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
A változtatásra a fenntartó székhelyváltozása miatt van szükség, másrészt az intézményben
változott a foglalkoztatottak száma és bevezetésre került egy új típusú TEVADMIN nevű TAJ
alapú nyilvántartás rendszer, amelyet át kell vezetni az SZMSZ-ben, valamint az intézményben
alkalmazottak feladatai is módosultak. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben megfogalmazottak szerint a határozati javaslatot,
mely szerint a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzata módosul, 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:
58/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyulai
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1.2.7. Felügyeleti szerve: 5700 Gyula, Béke sgt. 39. Petőfi tér 2.
2.10. Az intézményegységek telephelyei és a telephelyek engedélyezett férőhelyeinek száma
2. sz. Idősek Klubja,
Wenckheim Stefánia Mária Nappali
Központ

Gyula, Almássy tér 9.
Telefon: 362-289

40 idősek számára
15 fogyatékosok számára
15 pszichiátriai betegek
számára

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Gyula, Hajnal u. 3. Jókai u.
Szolgálat
30.
Telefon: 463-730

-

Közösségi Ház,

Gyula, Jókai u. 30.
Telefon: 562-071

-

Idősek Otthona és Klubja

5742 Elek, Gyulai u. 15.-17.

Fogyatékosok Nappali ellátása

5742.Elek, Lőkösházi út 12.
Szent István u. 3.
Telefon: 241-330

Gondozási Központ,
Lőkösházi Intézményegység

Lőkösháza, Kiss E. u. 1.
50 idősek számára
Telefon: 244-113
16 fogyatékosok számára

33
70 40
32

Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális alap és szakellátás, valamint gyermekjóléti
szolgáltat.
szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátás. 1993. évi III.
törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról, és annak végrehajtási rendelete az 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet. Az 1997. évi XXXI. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és
annak végrehajtási rendelete a 15/1998. (IV. 30.)NM rendelet.
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1.2.11. Nyitva álló helyiségek:
Támogató Szolgálat Gyula, Jókai u. 30. Galamb u. 21.
1.2.15. Vezetőjének (vezető szerve, testület tagjainak, foglalkoztatottainak) kinevezési,
megbízási, választási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa pályázat alapján, a jogszabálynak megfelelően határozatlan határozott időre nevezi ki, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Felette az egyéb
munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja. Az Intézményegységek-vezetői kinevezésével
kapcsolatban a társult települések képviselő- testületét egyetértési jog illeti meg.
1.2.17. Alaptevékenysége
Szakágazat megnevezése
Szociális ellátás
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Kódja
85.3
889 900

1.2.18. 2010. január 01. napjától alkalmazandó szakfeladat rend alapján:
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
1.2.19. Típus szerinti besorolása:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait az intézmény pénzügyi, gazdasági csoportja látja el.
1.2.20. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét a Társulási Tanács elnöke nevezi ki a 2008. évi CV. tv.
8.§ (7) bek. alapján, felette az egyéb munkáltatói jogot az irányító szerv vezetője gyakorolja.
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (T) törvény,
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és a
- Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
2. rész
Az intézmény belső szervezeti tagozódása, a szervezeti egységek megnevezése és feladatköreik
2.1. Belső szervezeti tagolódás
Engedélyezett álláshelyek száma – közalkalmazotti – létszám: 325,75 352,5
2.2.1.1. Az alapszolgáltatás szervezete
Az alapszolgáltatásban foglalkoztatottak:
7.klubvezető telephelyvezető szociális gondozó
3.1.3. Az ellátás rendje ellátási típusonként
3.1.3.1 Étkeztetés
Az ellátást hétfőtől péntekig a gyulai telephelyeken „A” és „B” menüvel, illetve diétás étrenddel
biztosítjuk a Gyulakonyha Nonprofit Kht. által. a diétás étrendet a szolgáltató a Pándy Kálmán
Megyei Kórházból szállítja.
3.1.3.4. Támogató Szolgálat működési rendje
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Támogató Szolgálattal a
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területéről: Lőkösháza, Kétegyháza,
Elek, Gyula, valamint a Sarkadi Kistérség: Sarkad, Sarkadkeresztúr, Kötegyán, Méhkerék és
Geszt településeken biztosítja a támogató szolgáltatást.
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3.1.3.5. Nappali ellátás
3.1.3.5.1. Idősek Klubjai
Egy Két idősek klubja integrált (Nappali Központ), a fogyatékosok és a pszichiátriai betegek
nappali ellátásával.
3.1.3.5.3. Fogyatékosok nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása Gyulán a Napfény Nappali Központban, a Wenckheim Stefánia
Mária Nappali Központba, a Szivárvány Napközi Otthonban, Eleken a Szociális Szolgálatnál
Fogyatékosok Nappali Intézményében valósul meg. A Szivárvány Napközi Otthonban az értelmi
fogyatékos személyek ellátása történik.
Tartalma: a saját otthonukban élő fogyatékos személyek napközbeni gondozása, foglalkoztatása,
nevelése. Meglévő képességeik szinten tartása, fejlesztése.
7.
napi egyszeri meleg élelem biztosítása,
8.
étel melegítésére lehetőség biztosítása,
9.
fejlesztő foglalkozások szervezése,
10. szabadidős programok szervezése,
11. egészségügyi alapellátás megszervezése, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás
segítése,
12. mentális gondozás,
13. hivatalos ügyek intézésének segítése,
14. intézményen belüli munkajellegű foglalkoztatás biztosítása,
15. munkavégzés lehetőségének szervezése,
16. életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
17. önszerveződő csoportok segítése,
18. akadálymentes környezet biztosítása.
Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatások:
egyéni és csoportos foglalkoztatások,
különböző képességterületek fejlesztése (pszichés funkciók, kommunikáció, értelem),
önkiszolgálási feladatok tanítása.
3.1.3.5.4. Pszichiátriai betegek nappali intézménye
A Napfény Nappali Központban és a Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központban
intézményen belüli foglalkoztatás történik, amelyben az aktív korban lévő ellátottak vesznek részt.
3.2.1. Idősek átmeneti elhelyezése
Az ellátás időtartama legfeljebb egy év, melyet az igazgató abban az esetben, ha az ellátást
igénybe vevő családi környezetébe nem térhet vissza, további egy évvel meghosszabbíthat.
3.2.2. Idősek Otthona
Az ellátás formái:
Emelt színvonalú ellátás:
Gyula, Napsugár Idősek Otthona
3.4.2. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
Gyulán, Napfény Nappali Központban, a 2.sz.Idősek Klubjában Wenckheim Stefánia Mária
Nappali Központban, …
3.5.11. Élelmezési ellátás a bölcsődében
Konyhaüzemi feladatok:
- a kisgyermekek ellátottak ételeinek elkészítése,
−
a készételek, hideg és cukrászati készítmények tárolása, ill. ezek szállításhoz történő
előkészítése,
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4. rész
Az intézmény működési rendje
Kormányrendelet:
226/2006. (XI. 20.) Korm.rend. TAJ- alapú nyilvántartásról
4.4.4. Támogató szolgálat
A feladatot három támogató szolgálat látja el.
4.4. 8. Idősek Otthona és Gondozóház
Munkarend: folyamatos.
Hétfőtől – péntekig vasárnapig három két műszak váltja egymást az alábbiak szerint:
06 órától – 14 óráig, 06 órától – 18 óráig,
14 órától – 22 óráig, 18 órától – 06 óráig.
22 órától – 06 óráig,
Szombat és vasárnap két műszak váltja egymást:
06 órától – 18 óráig,
18 órától – 06 óráig.
Vezető ápolók: műszakba beoszthatóak.
Mentálhigiénés munkatárs és foglalkoztatás vezető:
hétfőtől – péntekig: 8 órától – 16 óráig. hétfőtől - csütörtökig 730-1600-ig
péntek: 7.30-13.30-ig.
5. rész
A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
5.2. A hatékony vezetői munka érdekében az intézmény többféle kommunikációs
csatornákat működtet:
Házi gondozók értekezlete
Mentálhigiénés munkatársak értekezlete
5.2. 1. Vezetői Tanács
- szakmai igazgatóhelyettes
Ülésezik: hetente havonta egy alkalommal (hétfő: 8 órától). Vezeti és összehívja: az igazgató.
5.2.1.1.
Egyszerűsített vezeti értekezlet
Állandó tagjai:
- igazgató
- szakmai igazgatóhelyettes
- igazgató gazdasági helyettese.
- koordinátorok:
- a gyulai intézményegység szociális alapszolgáltatásának vezetője- bölcsődevezető gyermekjóléti koordinátor
- családsegítő gyermekjóléti szolgálat vezetője családsegítés koordinátora
- intézményvezető ápoló
Ülésezik: hetente egy alkalommal (hétfő: 8 órától). Vezeti és összehívja: az igazgató.
Feladata
Az intézményt érintő heti aktuális feladatok megtárgyalása
Konzultál
- az intézményegységek vezetőivel
6. rész
A helyettesítés rendje
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6.1. Igazgatót helyettesíti

1. a gyulai szociális alapszolgáltatások vezetője
(koordinátor) szakmai igazgatóhelyettes
2. gazdasági helyettese: gazdasági vezető

6.2. Alapszolgáltatási koordinátort
helyettesíti:

nappali ellátás vezetője Wenckheim Stefánia Mária
Nappali Központ terápiás munkatársa (telephelyvezető)

6.4. Idősek klubjai:
Idősek Klubja vezetője telephelyvezető szociális gondozó
2. sz. Idősek Klubja Wenckheim Stefánia Mária
Nappali Központ
pszichiátriai betegek szoc. gondozója
helyettesíti a fogyatékos ellátás szociális
(telephelyvezető)
gondozója
Szociális gondozó (idős ellátás)
a szociális gondozók egymást helyettesítik
Házi gondozó
helyettesíti a klub szociális gondozója
6.5. Napfény Nappali Központ:
Házi gondozó
helyettesíti a klub szociális gondozója
6.15. Intézményen belüli szociális foglalkoztatás
foglalkoztatási koordinátort
helyettesíti foglalkoztatás segítő
foglalkoztatás segítők
egymást helyettesítik
6.18. Helyettesítési rend
Eleki Intézményegység
Intézményegység vezetőt
Idősek klubja
telephelyvezető szociális gondozó
házi segítségnyújtás vezető gondozója

családsegítő családgondozója
házi segítségnyújtás vezető gondozója
Idősek klubja
telephelyvezető szociális gondozó

Fogyatékosok Nappali Ellátás
szociális gondozó
Idősek Otthona
Telephelyvezető ápoló
Mentálhigiénés munkatárs

terápiás munkatárs
kijelölt ápoló
Idősek Otthona
telephelyvezető ápoló

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozók
Étkeztetés
Szociális segítők
Idősek klubja
Gondozók
Házi segítségnyújtás
Gondozók
Fogyatékosok Nappali Ellátás
Terápiás munkatárs
Fogyatékosok Nappali Ellátás
Gondozók
Fogyatékosok Nappali Ellátás
Foglalkozatás segítő
Támogató Szolgálat
Gépkocsivezető

egymást helyettesítik
egymást helyettesítik
egymást helyettesítik
egymást helyettesítik
egymást helyettesítik
egymást helyettesítik
terápiás munkatárs
kijelölt szociális segítő
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Idősek Otthona

egymást helyettesítik

7.1. Az intézmény vezetősége
Tagjai: az igazgató,szakmai igazgatóhelyettes, az alapszolgáltatás gyulai vezetője (igazgató
helyettese, kistérségi koordinátor).....

-

7.1.1. Az igazgató közvetlen munkatársai:
szakmai igazgatóhelyettes
7.1.5. Helyettesítése:
Távolléte esetén helyettesítését a gyulai alapszolgáltatás vezetője (igazgató általános helyettese)
szakmai igazgatóhelyettes látja el.
7.2. Szakmai igazgató helyettes
Feladatait az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Alapvető feladata: az intézmény
szabályos működésének biztosítása, a szociális szolgáltatások területén dolgozók munkájának
megszervezése, irányítása, ellenőrzése és az egész intézményen belül a feladatok koordinálása. Az
igazgatóhelyettes, mint az igazgató szakmai helyettese látja el a munkaköri leírásában részletezett
feladatát.
7.2.1. Feladatai
Koordinálja és ellenőrzi az intézmény szakmai, tartalmi munkáját.
Irányítja a szervezési, tájékoztatási tevékenységet,
7.2.2. Felelős:
- az éves munkaterv előkészítésért, az éves statisztika és szakmai beszámolók elkészítéséért,
- a kulturált intézményi kommunikáció kialakításáért, a belső szervezési algoritmusok
kidolgozásáért, működtetéséért,
- az intézmény szakmai munkájának dokumentálásáért,
Koordinálja az intézmény pályázati tevékenységét.
Ellátja a dolgozók továbbképzésével, beiskolázásával kapcsolatos feladatokat.
Folyamatosan ellátja a munkafolyamatokba épített belső ellenőrzést: szakmai munka személyi,
tárgyi feltételei, a szakmai tevékenység, a munkavégzés színvonala vonatkozásában.
Javaslatot tesz az intézmény éves belső ellenőrzési tervének összeállítására.
Kapcsolatot tart a tagintézményekkel, illetve mindazon szervekkel, melyekkel az intézmény
együttműködik.
Az intézmény szakmai munkájára vonatkozóan döntés-előkészítő munkát végez.
Felelős:
- Az intézmény szakmai tevékenységének összehangolásáért, munkaterv szerinti megvalósításáért
és ellenőrzéséért.
- Az Intézmény belső szabályzataiban, a vonatkozó jogszabályokban, rendeletekben foglaltak
betartásáért és betartatásáért.
1.Az általa hozott intézkedések szakszerűségéért, feladatai színvonalas ellátásáért.
2. Felelős az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézményi szintű jogszabályok,
továbbá szakmai rendelkezések és irányelvek előírásának megtartásáért és betartatásáért.
3. Betartja és betartatja a Szociális Törvénynek, továbbá azok végrehajtási utasításában,
valamint az intézmény SZMSZ-ben és az igazgatói rendelkezésben foglaltakat.
4. Felelős: az intézményben a munkafegyelemért, valamint az etikai követelmények,
elvárások betartásáért.
5. A döntések végrehajtásának ellenőrzését.
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6. Felelősök, megbízottak ellenőrzését.
7. Az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló szervezéséért
8. A vezető beosztású alkalmazottak szabadságainak nyilvántartását, szabadságterv
elkészítését.
7.2.4. Hatáskör, jogkör
Az igazgató tartós távolléte esetén helyettesítési jogkört lát el
Aláírási jogkörrel rendelkezik, az általa hozott intézkedések, utasítások vonatkozásában,
Kiadmányozási joggal rendelkezik a tájékoztatási területen
Feladatkörének ellátása során rendelkezési joga van az intézmény szakmai dolgozói tekintetében.
Javaslattevő joga van a dolgozók erkölcsi és anyagi elismerésére, illetve elmarasztalására
vonatkozóan.
7.2.5. Feladatai részletesen: az igazgató belső koordináló munkájának segítése tervek, javaslatok
kidolgozásával, a belső szakmai tevékenység megszervezésével. Felelős a szakmai fejlesztések
lépéseinek kimunkálásáért, az egyes szervezeti egységek tevékenységének összehangolásáért, a
szakmai változtatások következetes véghezviteléért. Gondoskodik a szakmai szabályzatok,
útmutatók elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról. Elkészíti az éves beszámoló és munkaterv
tervezetét.
A vezető helyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és szociális
munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó
problémák jelzésére.
7.2.6. Az igazgató által átruházott jogkörök:
Idősotthoni felvétel előtt elgondozást végez.
Döntési jogköre van a munkarend, munkaidő beosztások, túlóra elrendelés és a váratlanul
felmerült problémák elhárítása tekintetében.
A munkahelyi egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatóval való szakmai kapcsolattartás.
Szakmai kérdésekben - eseti megbízás alapján - külső szerveknél képviseli az intézményt.
Szavazati joggal vesz részt a Vezetői Testület ülésein.
Javaslattételi joga van az intézmény egész működését befolyásoló kérdésekben.
Helyettesítését a mentalhigienes és szociális csoport vezetője látja el.
Kinevezés: az igazgató nevezi ki, melynek feltétele szakirányú szociális felsőfokú végzettség.
7.3.3. Általános feladata
Helyettesítését a nappali ellátás vezetője Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központ terápiás
munkatársa (telephelyvezető) látja el.
7.6.2.1. Feladatai
Idősotthoni felvétel előtt elgondozást végez.
7.7.4. Klubvezető Telephelyvezető szociális gondozó
7.6.7. Műszaki csoportvezető
Munkáját - a gazdasági vezető irányítása mellett - önállóan végzi, akinek beszámolási
kötelezettséggel tartozik.
Feladata: Az intézmény telephelyeinek, műszaki állagának teljes ismerete.
Kapcsolatot tart az energiaszolgáltatókkal.
Éves felújítási, karbantartási tervet készít, melyet előzetes információk alapján a szakmai
csoporttal egyeztet, majd átadja a gazdasági vezető részére.
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Irányítja: a karbantartókat,gépkocsivezetőket.
Felelős: a munkájával kapcsolatos adminisztráció vezetéséért.
Mint munkavédelmi koordinátor részt vesz a Munkavédelmi Szabályzat elkészítésében, ellátja az
ezzel kapcsolatos feladatokat, évenként két szemlét szervez. E munkáját mindenkor meghatározza
az 1993. évi XCIII. tv., valamint az 5/1993.(XII.26.) MÜM. végrehajtási rendeletben foglaltak és
az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet.
Mint tűzvédelmi koordinátor együttműködik a munkavédelmi felelőssel. Felel az intézmény 26
telephelyének tűzbiztonságáért, a szabályzat elkészítéséért, a tűzriadó terv valódiságáért, a
munkavédelmi feladatok ellenőrzéséért és a feltárt hiányosságok megszüntetéséért.
Munkáját a részletes munkaköri leírás alapján végzi.
A karbantartók és gépkocsivezetők munkáját koordinálja. Intézkedik az intézményben előforduló
műszaki meghibásodások kiküszöbölését, valamint a karbantartók és gépkocsivezetők feladat
elosztását illetően.
8.1. 3.4. Mentálhigiénés és szociális csoportvezető munkatársak
18. rész
TAJ alapú nyilvántartás szabályai
A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének feladata egy olyan
nyilvántartás vezetése, amely az ellátottak Társadalombiztosítási Azonosító Jelén alapul annak
érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása egy országos szintű, egységes
rendszerben nyomon követhető legyen.
A nyilvántartás adatszolgáltatás kötelezettsége alól mentesül a családsegítés, amennyiben a külön
jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel
lezárható és a tanyagondnoki szolgáltatás.
Amennyiben családsegítés igénybe vevője Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik,
ennek hiányát kell rögzíteni a TAJ alapú nyilvántartásban, de a többi adatot ilyen esetben is fel
kell venni a nyilvántartásba.
Az adatszolgáltatás törzsadat nyilvántartásból, jogviszony nyilvántartásból és napi jelentés
teljesítésből áll.
A TAJ alapú nyilvántartás vezetésére kijelölt adatszolgáltató munkatárs/helyettes adatszolgáltató
munkatársa• 2012. február 1-től a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján kötelessége az
igénybe vevők Szt. adatainak a rendelet 13/E. § szerinti rögzítését és a 13/F. § szerinti napi
jelentést elvégeznie. A Szt.-ben meghatározott adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját
követő munkanap 24 óráig kell rögzíteni az igénybe vevői nyilvántartásban. Az adatszolgáltatást
az intézményi számítógépen pdf formátumban archiválnia szükséges.
Az központi elektronikus nyilvántartási rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások igénybe vevőiről egy napi szinten vezetett nyilvántartás, melyhez az adatokat az
igazgató által megbízott – a fokozott adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében –
ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező személyek szolgáltatják.
Az igénybe vevői nyilvántartásba az adatszolgáltatásra jogosultak az igénybe vevővel, illetve a
szolgáltatással kapcsolatos főbb adatokat rögzíteni kell. Ezt követően az igénybe vevői
nyilvántartás elektronikus adatlapján naponta nyilatkozni kell arról, hogy a rögzített személy a
szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e.
• A napi jelentésben az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, a napi jelentés szerinti
igénybevétel hónapját követő hónap tizenötödik napjáig módosíthatja (a továbbiakban:
önellenőrzés). Önellenőrzés keretében új ellátott rögzítésére nincs lehetőség, a napi igénybevétel
tényén túl adatot módosítani csak a 13/E. §-ban foglaltak szerint lehet. Az önellenőrzés során meg
kell jelölje az igénybevételi napot, a hibás adatot, a helyes adatot és a hiba okát.• Ha az
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adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott
szolgáltatás megszüntetésével a jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követő három munkanapon
belül nem szüntetik meg, a Hivatal a később rögzített napi jelentésből az érintett igénybe vevőt
hivatalból törli. A törlésről a Hivatal értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát és az
igénybe vevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.
Felelős: - igazgató
- az igazgató által megbízott - a fokozott adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében –
ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező személy:
1. Gyulai Intézményegység:
Bölcsődevezető

Alapszolgáltatás vezetője

Idősek otthona vezető ápolója

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
2.
Eleki Intézményegység

Intézményegység-vezető
3.
Kétegyházi Intézményegység

Intézményegység-vezető,
4.
Lőkösházi Intézményegység

Intézményegység-vezető,
Felelősségek
A törzsadat nyilvántartás rögzítése, vezetésének megszervezéséért,

Az ellátotti jogviszony nyilvántartásért,

A nyilvántartás napi szinten történő vezetésért,

Az adatok valódiságáért,

Önellenőrzésért.
Teljesítés határideje: A napi jelentési kötelezettséget az adott napot követő munkanap 24 óráig
teljesíteni kell.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét az egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Szilágyiné Tóth Erzsébet GYKESZGYI igazgató
Határidő: értelem szerint

10./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
A módosítás, a munkaszervezet székhelye és levelezési címének megváltozása miatt került
átvezetésre. Az előterjesztés mögött van az egységes szerkezetben foglalt anyag is. Ha nincs
kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulás Szervezeti és
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Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?

megfogalmazottak

szerint,

Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:
3) A Társulás székhelye: 5700. Gyula, Béke sgt. 39. (helyett) 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. kerül
4) A Társulás postai/levelezési címe: 5700. Gyula, Béke sgt. 39. (helyett) 5700 Gyula, Petőfi tér.
2. kerül
II. Társulás célja, feladat és hatásköre
(törölni) (2) Jogszabály által telepített feladat és hatáskörök (1996.évi XXI. törvény 10/A10/ G.
§);
a.)
Területfejlesztési feladatkörben és hatáskörben:
(törölni) ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a külön törvényben meghatározott
feladatokat és hatásköröket az eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával. Együttműködik a
helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben
működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági
szervezetekkel. Összehangolja a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban a helyi önkormányzatok, azok
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit, ennek keretében:
(törölni) ac.) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében,
ae.) megállapodást köthet helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, (törölni) a
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési
programjai finanszírozására és megvalósítására,
(törölni) ak) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását,
(törölni) al) az, ah) és az ak) pontban és külön jogszabályban meghatározott források felett
rendelkezik.
(törölni) (5) A kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a Társulás láthatja el a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvényben, valamint jelen szabályzatban
meghatározott feladat és hatáskör, továbbá eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával.
III. A Társulás szervezete:
4. (törölni) A Társulási Tanács egyben a Kistérségi Területfejlesztési Tanács szerveként is
működik. A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére az 1996. évi XXI. tv. a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
8.2 határozatképesség
(törölni) (3) A Társulási Tanács, mint Fejlesztési Tanács jelen SZMSZ szerint működik.
(beilleszteni) (3) A Társulás kötelező és állandó bizottsága a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
mely a költségvetés felügyeletével és a társulási és pénzügyi tevékenység ellenőrzésével az
ellenőrzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. Abban az esetben, ha a
bizottság határozatképtelen, a Tanács mindazon napirendek megtárgyalására jogosult, ami nem a
Társulás pénzügyi tevékenységével összefüggő.
9. Határozathozatal 9.3. Határozathozatali képesség:
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d) megállapodás kötéséhez a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, (törölni)
a magasabb szintű (megyei, regionális) fejlesztési tanáccsal, a saját kistérségi fejlesztési program
finanszírozására és megvalósítására.
(törölni) e) valamint mind azokban az esetekben, melyet jogszabály előír, így figyelemmel a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvényben megfogalmazottakra is.
IV.
1.A Tanács tagjai, jogaik és kötelességeik
c) a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni, valamint (beilleszteni) Magyarország
alaptörvényében (törölni) az Alkotmányban és más jogszabályokban a magántitokra és a
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat betartani,
VI. A Társulás munkaszervezete: Kistérségi Iroda (2) Székhelye: 5700. Béke sgt. 39. (helyett)
5700. Gyula, Petőfi tér. 2. kerül
(törölni) o) ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatainak végrehajtásához és döntéseinek
előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat (Tft. 10/F §.), hivatali teendőket,
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosítást követően a Szervezeti és
Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Határidő: 2012. április 27.

11./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása

Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Itt is hasonló dolgot kell átvezetni, a székhelyváltozást, az előterjesztés mögött van az egységes
szerkezet. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztésben megfogalmazottak szerint, 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:
60/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
2./ Az iroda működési rendjét meghatározó dokumentumok
(törölni) 2.1. Alapító okirat Az Irodát Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás alapította
2004. december 15. napján és fogadta el alapító okiratát.
Az iroda székhelye, címe: 5700.Gyula, Béke sgt. 39. (helyett ) 5700 Gyula, Petőfi tér. 2.
Adóhatósági azonosítószám: 15583109-1-04 (helyett) 15583178-1-04
Bankszámlaszám: 11733027-15583109 (helyett) 11733027-15583178
4./ Az iroda jogállása:
(törölni) A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy
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A tevékenységek jellege alapján: (törölni) közhatalmi költségvetési szerv
III. fejezet Az iroda feladata, felépítése 1./ Az Iroda feladata
f. a Tanács határozatainak, jegyzőkönyveinek, szabályzatainak, (beilleszteni) pályázatainak a
honlapon való megjelenítése,
h. az Iroda és az (törölni) részben önálló Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
működéséhez szükséges gazdasági feladatok elvégzése,
IV. fejezet Az iroda működésének főbb szabályai 5.1 Az Iroda vezetője: az irodavezető
1 fő társulási koordinátor (helyett) asszisztens
Munkaszervezet szervezeti felépítése:
társulási koordinátor (helyett) asszisztens
2. Nem rendszeres személyi juttatások
2.5. Üdülési hozzájárulás
(Törölni) Az iroda - igény szerint - a vele munkavégzési jogviszonyban álló illetve közeli
hozzátartozója
részére, kedvezményes üdülési csekket adhat a mindenkori költségvetés
függvényében.
Az üdülési csekk maximálisan adható értéke a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított
1995. évi CXVII. Tv. Határozza meg.
8./Az iroda gazdálkodásának rendje
8.1. Bankszámlák feletti rendelkezés
Számla száma: 11733027-15583109 (helyett) 11733027-15583178
8.2. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az irodánál az
irodavezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a gazdasági szervezet feladat és hatáskörét
szabályzó (helyett) Ügyrend szabályzatában kell meghatározni.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét az egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Határidő: 2012. április 27.

12./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Alapító okiratának módosítása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Szintén a székhelyváltozás miatt történik a módosítás. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás,
kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes
Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító okiratának módosítását a székhelyváltozás miatt,
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:

61/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
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A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
A fenntartó székhelye: 5700 Gyula, Béke sgt.39. szám helyébe
- 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. szám kerül.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási
Tanács elnökét a módosított egységes szerkezetű Alapító okirat aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére a Magyar Államkincstár felé.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
Határidő: értelem szerint

13./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Itt szintén a székhelyváltozás az, ami indokolta a módosítást, ezen kívül más módosítás nem vált
szükségessé. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a fenntartó székhelyváltozását érintően,
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:
62/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Az intézmény alapító és fenntartó szerve:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. szám.
Az irányító/fenntartó szerv székhelye:
5700 Gyula, Petőfi tér. 2. szám.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét az egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
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Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
Határidő: 2012. április 28.

14./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati
Intézmény Minőségirányítási programjának módosítása
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Az anyag azt tartalmazza, hogy itt is a székhelyváltozás miatt kellett a módosítást elvégezni.
Milyen nagy feladatot jelent számunkra egy egyszerű székhelyváltozás, hiszen rengeteg
dokumentumot kell utána az intézményeknek is és az irodának is átdolgozni, de bízzunk benne,
hogy hosszú ideig nem fog székhelyváltozás történni, bár a jövőnket illetően nem látunk még
tisztán sok mindent. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
Minőségirányítási programjának módosítását a fenntartó székhelyváltozását érintően,
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:
63/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
Minőségirányítási programjának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Az intézmény alapító és fenntartó szervének székhelye:
5700 Gyula, Béke sgt. 39. szám (helyett) 5700 Gyula, Petőfi tér. 2. szám kerül.
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Minőségirányítási program
elkészítéséről. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a módosított egységes
szerkezetű Minőségirányítási program aláírására.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató
Határidő: 2012. április 28.

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

Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
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Erre a módosításra is sor kell, hogy kerüljön a szakfeladatok megváltozása miatt. Ezt az anyagot
most kaptuk meg az ülés előtt, ezért megkérem irodavezető asszonyt, hogy pár mondatot mondjon
róla.
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető)
Az iroda Alapító okiratának módosítására azért van szükség, mert 2011-ben elfogadtak egy NGM
rendeletet, amelynek az 1. számú melléklete alapján muszáj volt a szakágazatainkat módosítani.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és Környéke
Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben
megfogalmazottak szerint, 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:
64/2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító Okiratának
módosítása
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy, munkaszervezetének –
továbbiakban: Iroda - alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Az Iroda alapvető szakágazata:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége
(helyett) 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Alaptevékenysége: 2010. január 01.napjától (helyett) 2012. január 01. alkalmazandó szakfeladat
rend alapján:
841126 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
(helyett) 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
856011 pedagógiai szakszolgálat (helyett) 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása (helyett) 841325 Építésügy
területi igazgatása és szabályozása
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek (törölni)
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
(törölni)
382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (törölni)
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai (helyett) 841901
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
(törölni) Vállalkozási tevékenység:
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
702100 PR, kommunikáció
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások törölni
A vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 20 %
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, felhatalmazza az elnököt
az Alapító Okirat aláírására. A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét, hogy
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához a hozott döntésről a
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határozat és az Alapító Okirat megküldésével, a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Dr. Görgényi Ernő elnök
Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető
Határidő: értelem szerint

16./ Szociális alap megállapodás felülvizsgálata
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslata alapján vettük fel ezt a napirendi pontot. Kérem a
Bizottság elnökét, hogy szíveskedjen ezzel kapcsolatban tájékoztatni, hogy milyen döntés született
és miért kérték ennek a napirendnek a megtárgyalását.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Ügyrendi javaslatot tennék és ebben a dologban egy nyolc szemközti megbeszélést
kezdeményezek.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Aki elfogadja az ügyrendi javaslatot, mely szerint a szociális alap megállapodás felülvizsgálatát
nem nyílt ülésen tárgyaljuk meg, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
65 /2012.(IV.27.) sz. Többcélú Társulási határozat:
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja az ügyrendi
javaslatot, mely szerint a szociális alap megállapodás felülvizsgálatát nem nyílt ülésen tárgyaljuk
meg.
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök
Határidő: értelem szerint
III.Egyebek:

Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató)
Egy szép rendezvényre szeretném felhívni a kistérség lakosainak a figyelmét.
Gyógypedagógusként és sportolóként is egy olyan rendezvényről szeretnék szólni, ami 2012.
május 12-én lesz. Ez a IV. Várfürdő félmaraton és váltófutás, ami a „Fuss a sérült gyerekekért”
rendezvény keretében lesz. Itt futóversenyt rendeznek, aminek a bevételét a sérült gyerekeknek a
megsegítésére, fejlesztő programoknak a finanszírozására szoktak fordítani. Ez egy nagyon fontos
rendezvény és kérek mindenkit, hogy aki ezért szeretne, valamit tenni jöjjön el erre a
rendezvényre.
Kalcsó Istvánné (T.T. alelnök, Kétegyháza polgármester)
Valóban egy nagyon szép rendezvény és már hallottunk róla, de így legalább még egyszer hangot
kap. Kívánom, hogy ez a rendezvény legyen sikeres és minél többen értesüljenek általunk is róla
és vegyenek részt. Amennyiben nincs több észrevétel, bejelenteni való, köszönöm szépen a mai
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munkát, a mai nyílt ülést ezennel bezárom. Felkérem a Társulási Tanács tagjait, hogy zárt ülés
megtartására maradjanak itt.

Gyula, 2012. április 27.

--------------------------------------Kalcsó Istvánné alelnök

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

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