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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült:  

Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2012. szeptember 26-án 10.00 
órakor kezdődő 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 – Társulási Tanács tag, Elek 
polgármester, Galbács Mihály – Gyula alpolgármester (meghatalmazás alapján)  
 
Meghívottként megjelentek: 

Klemmné Kalcsó Lilla – Kistérségi irodavezető, Gyimesi Krisztina – Kistérségi Iroda gazdasági 
vezető, Dr. Legeza László – Kistérségi iroda jogi képviselő, Megyeriné Pénzes Mária – 
GYKESZGYI igazgató helyettes, Strifler Györgyné – GYKESZGYI gazdasági vezető, 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó – Pedagógiai Szakszolgálat igazgató, Pesics Zsuzsanna – 
Pedagógiai Szakszolgálat pszichológus, Dr. Tábi Tibor – Gyula Rendőrkapitányság     
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Tisztelettel köszöntöm a Társulási Tanácsülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk 4 fővel. Először kérem, hogy válasszunk jegyzőkönyv hitelesítőt. Aki 
elfogadja, Pluhár László, Elek Város 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: 
 
110/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Pluhár László 
Elek Város polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
  Pluhár László polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 26. 
   
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
A meghívóban kiküldött napirendekhez képest módosítást javaslok. A Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság a „Döntés a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény által használt eszközök 2012. december 31 fordulónappal történő 
átadásáról” napirend megtárgyalását levette napirendről, így javaslom, hogy a Társulási Tanács is 
ennek megfelelően módosítsa a mai napirendeket. Aki elfogadja, hogy a „Döntés a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény által 
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használt eszközök 2012. december 31 fordulónappal történő átadásáról” című napirendet leveszi a 
mai napirendi pontok közül, 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: 
 
111/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
    
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a „Döntés a 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
által használt eszközök 2012. december 31 fordulónappal történő átadásáról” című napirendet 
leveszi a mai napirendi pontok közül. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
Határid ő: 2012. szeptember 26. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ennek megfelelően ismertetném a mai napirendi pontokat: 
 

I.  Tájékoztatás: 
 

1./ A 2012. év 1-9 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése 

II.    Beszámoló: 

1./ Beszámoló a Társulás 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról 
 
2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2012. évi I. féléves működéséről 
 
3./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás 2011. október 1-től 2012. augusztus 31-ig terjedő 
időszak szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
 
4./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény 2012. tanév első félévében végzett tevékenységéről 
 
5./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
 
 
II.  Fő napirendek: 
 
1./ A Társulás 2012. évi költségvetés I. számú módosítása 
 
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény 2012-2013 tanév munkatervének elfogadása 
 
3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának 
módosítása 
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5./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye „Szivárvány” Napközi 
Otthonának működési engedély módosítása 
 
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító okiratának 
módosítása 
 
8./ 10/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat hatályon kívül helyezése 
 
9/ Tájékoztatás a kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről 

III.  Bejelentések:  

 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai 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: 
 
112/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
mai napirendi pontokat: 
 

I.  Tájékoztatás: 
 

1./ A 2012. év 1-9 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése 

II.  Beszámoló:  
 
1./ Beszámoló a Társulás 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról 
 
2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2012. évi I. féléves működéséről 
 
3./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás 2011. október 1-től 2012. augusztus 31-ig terjedő 
időszak szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
 
4./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény 2012. tanév első félévében végzett tevékenységéről 
 
5./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
 
 
III.F ő napirendek: 
 
1./ A Társulás 2012. évi költségvetés I. számú módosítása 
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2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény 2012-2013 tanév munkatervének elfogadása 
 
3./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának 
módosítása 
5./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye „Szivárvány” Napközi 
Otthonának működési engedély módosítása 
 
7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító okiratának 
módosítása 
 
8./ 10/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat hatályon kívül helyezése 
 
9/ Tájékoztatás a kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről 

IV.  Bejelentések:  

 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
Határid ő: 2012. szeptember 26. 
 

I.  Tájékoztatás: 
 

1./ A 2012. év 1-9 hónap bűnügyi közbiztonsági helyzet értékelése 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Felkérem Dr. Tábi Tibor urat, hogy a tájékoztatását legyen szíves megtartani az ebben az évben 
tapasztalt közbiztonsági helyzet értékeléséről. 
 
Dr. Tábi Tibor  (Gyula Rendőrkapitányság)   
Beszámolt a kistérség településeinek bűnügyi helyzetéről. Súlyos kirívó bűncselekmény nem történt 
az elmúlt 1-8 hónapban. Gyulán történt 1 vagyon elleni bűncselekmény, melyben a nyomozás 
folyamatban van, amit kiemelten kezelnek. A bűncselekmények száma 10%-al több az előzőhöz 
képest, Gyulán 9%-os növekedés tapasztalható, Eleken kisebb súlyú bűncselekmények voltak, 
Kétegyháza és Lőkösháza esetében jobb a helyzet a tavalyi évhez képest, közel 30%-os csökkenés 
tapasztalható. Ebben az évben ittas sérüléses baleset nem volt, csökkent a balesetek száma. 
Szeptembertől változott a közlekedési szabálysértési törvény, valamint a jogszabályok a 
kerékpáron történt italfogyasztás engedélyezési szintjét illetően. Az ősz a betakarítások a 
terménylopások időszaka, ezért kéri az Önkormányzatok, a polgárőrök, a településőrség segítségét 
a külterületi rész erősítésére. Október 26-án konzultációs fórum lesz tartva, melyre meghívókat 
küldenek a települések polgármestereinek, jegyzőinek, oktatási intézmények vezetőinek, 
családsegítőknek, egyházak képviselőinek, minden olyan személynek, akik a településeken 
információkkal rendelkeznek az adott problémákról, az adott helyzetről, a fiatalkorúak 
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viselkedéséről. Tájékoztatást adnak az 1-9 havi tevékenységről, és javaslatokat, véleményeket 
kérnek, hogy mely területeket ellenőrizzék még jobban, mely területen fejtsenek ki hathatósabb 
intézkedéseket. Szeptember hónapban tovább ellenőrzik az iskolák környékét, és továbbra is várják 
az igényeket, hogy melyik iskolában milyen előadást kérnek az igazgatók, osztályfőnökök.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Ismerve Eleket és az ott elkövetett kisebb nagyobb besurranásos történeteket, a rendőrség hogy 
véli, hogy egy egyszerű eltulajdonításról van szó, vagy nyilván nem feltétlen feladata, de egyfajta 
megélhetési problémát, társadalmi szociális problémát látok mögötte, melyet nem gondolok, hogy 
feltétlenül a rendőrség kellene, kezelje ezt a kérdést, de mi erre a megoldás? 
 
Dr. Tábi Tibor  (Gyula Rendőrkapitányság)   
Mi azt nem vizsgáljuk, hogy megélhetési bűnözésről van-e szó, vagy milyen bűnözésről. Mi azt 
nézzük, hogy mit vittek el. A társadalmi hátteret nem a rendőrség vizsgálja. Nekünk a dolgunk, 
hogy az elkövetőket minél nagyobb számban derítsük fel, illetve a bűncselekményeket 
megakadályozzuk.     
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Köszönöm a tájékoztatást, amelyet a kistérség közbiztonságának helyzetéről adott. Tudjuk, hogy 
vannak problémák a kisebb településeken is, Kétegyházán biztos, hogy vannak. Nagyon jó 
eredmények voltak, de most a második félévben, valami történt nálunk is, emiatt megemelkedett 
sajnos a betörések, lopások száma. Nyilván mi helyiek tudjuk, ehhez elég, ha beköltözik néhány 
idegen család egy-egy településre, vagy felnő egy újabb generáció és a fiatalok körében alakul ki 
egy olyan csoport, aki elkövetői csoport lesz. De ez bennünket sajnos nem nyugtat meg. Arra 
kérem önt a településem nevében és a kistérség valamennyi települése nevében, hogy ezt a 
fokozott ellenőrzést legyenek kedvesek az egész kistérségben biztosítani, mert a településünk 
nyugalmát feltétlenül szeretnénk a továbbiakban is biztosítani, minden település nyugalmát. A 
lakosaink egy-egy ilyen hír felröppenése után, különösen az idősek az egyedülállók 
nyughatatlanok lesznek, megijednek, és nagyon hosszú időbe telik miután helyre áll megint a 
nyugalom és a bizalom. A felderítési arány javult ezt láttuk a mi esetünkben is, ennek örülünk. 
Tegnap a Képviselő-testületi ülésen, Kétegyházán el is mondtam statisztikai jelleggel, hogy négy 
betörés történt, és arról tájékoztatott a rendőrség, hogy három esetben meg van az elkövető, 
számunkra ez már jó, mert reméljük, hogy az a három elkövető már legközelebb nem fog 
elkövetni és esetleg nem lesz majd utánpótlás. De legyen meg a negyedik is, akkor lennénk igazán 
önökkel elégedettek. Ennek ellenére jó kapcsolatban vagyok a gyulai rendőrkapitánysággal és a 
munkatársakkal, akik a mi területünkön dolgoznak. Úgy gondolom, hogy ez a tájékoztatás ezt 
fejezte ki a kistérség területére is, szeretném ezt a továbbiakban is így látni és így tudni, mert egy 
olyan közös feladatot kell, hogy megoldjunk, amely biztosítása az önök feladata, de az elvárás és a 
feltételek megteremtése a mienk hozzá helyi szinten. További jó munkát kívánunk.              
 

II.  Beszámoló:  
 
1./ Beszámoló a Társulás 2012. évi I. féléves gazdálkodásáról 

 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Az írásos anyagot, mindenki időben megkapta. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a napirendet 
előzetesen megtárgyalta, kérem elnök asszonyt, szíveskedjen tájékoztatni bennünket, hogy milyen 
döntés született. 
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Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót az I. féléves gazdálkodásról, a 
beszámolót elfogadásra javasolja, mást nem kívánok ezzel kapcsolatban megjegyezni. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Látom, hogy az előterjesztés részletes, településenkénti előterjesztés, ez egy kicsit már más 
filozófiával van összerakva, mint a korábbi. Követhetőbb és ez a tábla már alkalmas arra, hogy 
akár kérdéseket is tegyünk fel érdemben, mert a korábbi az nehezebben volt követhető és 
gyakorlatilag a kérésünknek eleget tettek, ezt is szeretném köszönet képpen elmondani. Elek 
esetében itt-ott szakfeladatonként vannak erős eltérések az előirányzatban. A saját bevételeknél is 
látok erős eltérést, és egyrészt az eltérések miből adódnak. A kistérséggel kapcsolatban kérdezem, 
hogy háromszor kértem a hivataltól kigyűjtést, mind a három alkalommal, nem csak a kistréségre 
vonatkozóan, de egyáltalán az önkormányzat, ha valahova szolgáltat vagy számlázunk ki, hogy a 
megtérülés, illetve a számlák kiegyenlítése az határidőn belül történik e. Mind három kigyűjtés 
esetében a kistérség a határidőn túli kiegyenlítésekbe jeleskedett Elek felé, már a ki nem 
egyenlítés tekintetében. Ez miből adódik? Hisz itt jelentős eltérések is vannak, volt mikor 8,3 
millió, 6 millió valamennyi, augusztus 31-i az 4,3 millió forint, tehát ezek elég jelentős eltérések. 
Mi több helyre kezdtünk beszerelni, hogy olcsóbban működjön a rendszer, alternatív fűtéseket. Pl 
az Idősek Otthona egybe van a HG-al, és ott is egy ilyen komplex egység látja el, amit több 
milliós költséggel szereltünk be. A tagintézmény vezetőket valamikor márciusban kértem, hogy 
még a nyár elején vásároljanak fát. Ez a vásárlás a mai napig nem történt meg. Az a fa, amit most 
veszünk meg, az már nem fog bennünket segíteni. Egyik részről az önkormányzat kiegyenlített 
számlákon keresztül valamelyest besegít a kistérség likviditásába, a másik oldalon, meg olyan 
dolgok nincsenek megvásárolva, ami a helyi működési költségeket csökkenti. Most megyünk neki 
a télnek, és egy marék fa nincs az Idősek Otthonában, meg a HG-nál. Hogy lesz ebből takarékos 
megoldás. Ezen túlmenően a tagintézmény vezetőt kértem, hogy ő maga is kísérje figyelemmel a 
költségeket. Külön kértem, hogy minden egyes számlát nézzen, meg, amit Elekre terhelnek és a 
saját aláírásával ezt igazolja. Ez megtörténik-e? 
 
Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)               
Sorrendben szeretnék válaszolni. Az első, hogy a szakfeladatoknál az eltérés miből adódik? 
Amikor év elején készítjük a költségvetést még nem volt számunkra egyértelmű, hogy mennyi 
kompenzációt fogunk kapni és ki fog kapni, mert ez nyilván a nyilatkozatok kitöltése, a MÁK 
elbírálása után kapunk meg. Amikor készítettük a féléves beszámolót, és hogy mennyi ez a 
kompenzációnak a mértéke, ez még az utolsó pillanatban is változott, ezért úgy döntöttünk, hogy 
most csak a nappali ellátásokhoz tettük ezt a kompenzációt, a személyi juttatás, illetve a 
járulékoknál, most az alap szakfeladathoz tettük. Ezt nyilván korrigálni fogjuk, nem tudom, hogy 
az 1-3 negyedévesben, vagy csak az éves beszámolóban, hogy tisztább képet kapjunk arról, hogy 
egyes feladok, mennyibe kerülnek. Most jelen pillanatban minden településen az alap 
szakfeladathoz, a nappali ellátáshoz tettük ezt a kompenzációt és így tényleg ott látszik, hogy a 
százalékos teljesülés alacsony, míg a többi szakfeladatnál magasabb. A saját bevétel eltérés Elek 
esetében. Az egyik az Idősek Otthonában. Ott két fő nem volt betöltve, most úgy tudom egy már 
az óta be lett töltve, tehát féléves szinten két fő nem volt betöltve, így a normatíva is alacsonyabb 
volt ott, így ennél fogva a bevétel is. A másik, ami még befolyásolta, hogy április 1-től fogadta el a 
Társulási Tanács a gondozási díjak, illetve a térítési díjak emelését, és így ez az első félévben még 
csak egy hónap, illetve két hónap realizálódik, mert az otthonban tárgy hónapot követő 10-ig 
szedjük be a gondozási díjat, az étkezésben szedjük előre, tehát az emelés még ilyen százalékban 
realizálódott. A harmadik a számlák kiegyenlítése. Ez összefügg a fűtés alternatív megoldással is 
Eleken. Az, hogy a GDFSUEZ tényleg rapszodikusan számláz, szinte követhetetlen, a másik, hogy 
gázszolgáltató váltás történt június 30-al megyei szinten. Az első információnk az volt, hogy 
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amennyiben nem egyenlítjük ki az összes számlát a GDFSUEZ felé, akkor nem mehetünk át az 
egyetemes szolgáltatásba. Ennél fogva, amit küldtek számlát, igyekeztünk intézményi szinten, 
nem az hogy válogattunk, tehát intézményi szinten kiegyenlíteni. Ez olyan 10 millió forint volt 
intézményi szinten. Majd később kaptunk egy, a Megyei Közgyűlés elnöke által aláírt levelet, egy 
másolatot, melyben közölték, hogy nem lehet függvénye annak, hogy mi váltsunk szolgáltatót, ha 
nincs kiegyenlítve a számla. Itt voltak, ilyen olyan információk és igyekeztünk kifizetni, ezért a 
többi számla kiegyenlítése elmaradt. Tehát ez nemcsak Elek vonatkozásában, hanem Lőkösháza, 
Kétegyháza, Gyula vonatkozásában is, sajnos elmaradt. Jelen pillanatban is még várjuk az 
elszámoló számlákat, amikor 30-án lezárult, hogy a gázórák leolvasása megtörtént, illetve a 
GDFSUEZ által is kijöttek és lefotózták a gázóraállásokat. Ez még folyamatban van, de van ahol 
már jött sztornírozott számla, van ahol még nem. Elek tagintézmény vezetője többször jött és 
nézte, megkérdezte, megmutattam kinek jött meg, kinek nem, még a mai napon is jött, nem 
néztem meg, de jött egy halom gázszámla, amit meg kell, nézzek, hogy hol tart intézményi 
szinten. Már most energetikus segítségét kértük, mert én nem értek hozzá, de hogy megnézzük, 
hogy jogos vagy nem jogos, de az elszámoló számlákat ahhoz nézzük, amikor leolvastuk 30-án, 
hogy lássuk most jogos vagy sem. Van már olyan Kétegyháza vonatkozásában, hogy jött sztornó 
számla, több is. De hogy ezt most, hogy nézik, milyen sorrendben, nem tudom, várjuk, és Eleken 
is kell, hogy legyen, mert fával is fűtöttek. A favásárlás, hogy Eleken minél több legyen a 
megtakarítás. Ha a mostani normatíva megérkezik, mivel most érkezik meg a júliusban lekért 
plusz normatíva intézményi szinten, lehetőséget ad arra, hogy most megvásároljuk ezt a fát. A 
tagintézmény vezető részéről a számlák igen, alá vannak írva, mert én is ellenőrzöm, tehát úgy 
nem történik számla átutalás, mielőtt le nem ellenőrzöm, hogy le van e igazolva, illetve be vannak 
e vételezve a számlák. Igen, ezt a tagintézmény vezetői megteszik, nem csak Elek 
vonatkozásában, hanem a többi településen is.                      
  
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Igen, látom és is, hogy a közüzemi szolgáltató, pl. a gázszolgáltató, elektromos szolgáltató, ebben 
a rendszerben valami elképesztő káosz van. Az érkező számlák követhetetlenek, még energetikus 
bevonása mellett is. Nyilván azt is elfogadom, mert az előirányzatnál a jövedelmek korrekciója 
menet közben jött ki. Tehát azok a tételek, valamennyire ki fogják simítani második félévre ezt a 
történetet. Én is eljutottam eddig, meg a Kovács Valival is konzultáltam mielőtt jöttem. Ami nem 
teljesen jött ki számomra, lehet, hogy rosszul is tettem fel a kérdést, hogy a mi esetünkben pl. 
június végével, tehát ami az első féléves számla nem kiegyenlítése, azok bekönyvelésre kerültek, 
vagy azok még az első féléves kiadásokat negatív értelemben korrigálni fogják? Itt a 
táblázatokban ez benne van, vagy nincs benne, mert akkor az előfordulhat, hogy ha nyilván azok a 
bevételek, illetve azok a kiadások még nem realizálódtak, mert nem lettek határidőre kiegyenlítve, 
akkor gyakorlatilag azok a kiegyenlítetlen számlák, azok még ide beakkumulálódnak a kiadási 
oldalra. Elek esetében vizsgálva a számokat, így is mínuszt hoz ki, a kiadások esetében hoz 83 
millió, 127 ezer forintot, a bevételek oldalon 81 millió 839 ezer forintot. Viszont ezt a számot 
jelentősen fogja korrigálni azok a ki nem egyenlített számlák, hiszen azok nem kerültek 
kiegyenlítésre és lekönyvelésre, ha jól értelmezem. Ha ez így van, akkor a kiadási oldalunk még 
rosszabb képet mutat egyik oldalról. A másik oldalról a fával nekem csak az a problémám, hogy 
most megvesszük, a piacon száraz fát nem lehet kapni, maga a rendszer nem fog működni. Tehát 
belesodródunk egy drága gázzal történő fűtésbe, ami tovább rontja ennek a két szakfeladatnak a 
költséget.    
 
Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)               
Ami nem volt kifizetve számla, az nyilván a könyvelésben, illetve a féléves beszámolóban nem 
szerepel. De ahogy mondtam, hogy áprilistól lett elfogadva a térítési, gondozási díjak emelése, én 
úgy gondolom, és számolni is fogunk előre, hogy az a továbbiakban kompenzálja a kiadásokat. 
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Utána fogunk számolni, meg figyelemmel kísérjük, hogy alakul egyes településeknek a bevételei, 
illetve a kiadásai.       
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Nem tudom fejből, és nem hoztam a papírjaimat, de egy olyan 5 millió körüli számmal nem lett 
kiegyenlítve első félévben a fordulónappal, akkor azok értelemszerűen itt a kiadásban nincsenek. 
Most is van durván egy 1,5 millió forint eltérés mínuszban. Ha azt a5 milliót még hozzá teszem, 
akkor 6-6,5 millió forint eltérés van mínuszban. Ezt év végéig ki fogják tudni hozni nullára? Azért 
kérdezem, mert a Társulási megállapodásban az van, ha valamelyik település túlterjeszkedik, 
akkor azt az érintett önkormányzatnak be kell tenni a költségvetésbe. Menet közben látom, hogy 
vannak pénzügyi problémák, mert ahol kifizetetlen számlák vannak, az likviditásból adódó 
probléma. Most konkrétan Elekre fókuszálok. Ha félévig ki nem egyenlített számlák még ide 
bejönnek a kiadási oldalba, akkor megnöveli a hiányt. Ha ezek a második félévben nem fognak le 
nullázódni, akkor elvben azt is mondhatja a Társulás másik három tagja, hivatkozhat a 
megállapodásra, hogy Elek a különbséget szíveskedjen betenni. Azt azért szeretném látni, hogy a 
Társulás menedzsmentje, aki ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, azt mondtuk, hogy a közös 
költségekért is egy bizonyos hányadot adunk be, és ezt nagyon jól hozzák a táblázatok, hogy ez 
Elek esetében az első félévben 3,8 millió forint. Ha ezt éves szinten nézem, akkor ez 7,5-8 millió 
forint, attól függ, hogy a bevételek, hogy realizálódnak, hogy ezért a 7,5-8 millió forintért nekünk 
kapni kellene valamit, hogy legalább a végén ne egy hiány legyen, amit még befizessünk a közös 
költségekbe. Nem sok idő van még hátra, és ha szükségesnek látja az intézmény, hogy nagyon 
gyorsan olyan intézkedéseket kell hozni, ami csökkenti a hiányt, akkor erre valamit mondani 
kellene. Mert a számokból az mutatkozik, hogy év végéig, ha ezek a tendek maradnak, akkor nem 
fogják tudni legalább nullára lehozni.           
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Polgármester úr szavait értem, nyilván ti is, de azt gondolom erről, helyes, hogy felvetődött ez a 
kérdés. Mindannyiunknál meg kell ezt nézni, mert ez mindannyiunk közös érdeke, hogy a 
költségvetésbe beleférjünk és ne csak az év utolsó napjaiban derüljön ki számunkra, ha esetleg 
valahol problémát jelent. Hiszen mind a négy település is hasonló gondokkal küzd és ugyanúgy, 
mint ahogy a szociális intézmény is, tehát komoly pénzügyi gazdálkodási nehézségek léptek fel 
ebben az esztendőben. Ezeket 1-3 negyedéves beszámolónál mindenképpen értékelni kellene, ha 
látszik, valahol hamarabb is kellene, abból ki kell, hogy derüljön, és valóban kérjünk tájékoztatást 
arra vonatkozóan, hogy ha valahol azt látják, hogy 1-3 negyedévben a betervezett összegeknél 
eltérés van, vagy nagyobb eltérés van, hogy itt akkor még esetleg cselekedni tudjunk. Amit én még 
a második félévnél remélek, hogy azért a dologi kiadások csökkennek, mert itt a második 
félévben, kevesebb olyan hónap lesz, én ezt a településünkön is így ítéltem meg, talán a rezsi 
költségek picikét kevesebb összegben jelennek meg és arányában a második féléves 
költségvetésben ezek a plusz bevételek, amiről a csoportvezető asszony beszél, ezek reméljük, 
hogy egyenesbe hozzák a költségvetést. A korábbi években is az volt a jellemző, hogy takarékosan 
gazdálkodtak a mi tagintézmény vezetőink is, együtt a gyulai szociális intézmény vezetőivel. 
Választ erre pontosabb számítás után lehet adni.                 
 
Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)               
Nem hoztam, hogy melyik település mennyi plusz normatívát igényelt júliusban, de több település 
is igényelt, és ezt visszamenőlegesen megkapjuk arányosan, ahogy a normatíva érkezik százalékos 
arányban. Úgy emlékszem, hogy Elek is kért házi gondozásban, de intézményi szinten plusz pénz 
jön. Év elején egyeztettünk minden településen, Eleken is, már év elején láttuk, hogy nagyon 
szűkös a költségvetés, nyilván több tényező is befolyásolja év közben. Most újból átnézzük és 
egyeztetünk a tagintézmény egység vezetőivel. A számlákkal kapcsolatban, Kétegyháza 
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vonatkozásában értesítettek arról, hogy nem lett kifizetve. A fogyatékos nappali intézménynek, 
tehát oda lett számlázva, Úttörő u. 26. szám alá az első, eredeti példány, így nem is került a mi 
intézményünkhöz, ennél fogva ezt ki sem tudtuk fizetni. Volt már ebben a félévben példa, sajnos 
az sem érkezett meg, tehát ez rajtunk kívülálló ok miatt történt. Van olyan, amit az intézmény nem 
egyenlített ki, de ez viszont nem érkezett meg hozzánk és már második alkalommal történt ilyen.   
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Meg kell, erősítsem, hogy valóban ez így volt. Az Elekiek egy kétszer 30 ezer forintos számlát 
félreértelmezésből az elmúlt időszakban Kétegyházára számláztak konkrétan. Korábban meg 
kialakult egy helytelen gyakorlat, ami az volt, hogy elkészítették a kistérség nevére a számlát és 
Elek szolgáltat Kétegyháza fele is és elküldték a számlát Kétegyházára, hogy pontosítsák, hogy 
valósak-e az adatok, a szállításnak megfelelően. Kétegyházán megnézték, aláírták és nem Elekre 
került vissza, hogy mi továbbküldjük, hanem közvetlenül Kétegyháza benyújtja a számlát, illetve 
bejuttatja Gyulára. Ez egy darabig működött is, és valamiért a 2011. év december havi és a 2012. 
év január havi számla, valamiért bent maradt Kétegyházán a fiókban és nem érkezett be a Galamb 
utcába. Ez egy olyan 3 millió forint körüli tétel volt, ami több mint féléves csúszásba keveredett. 
Amikor kezdtük a féléves vizsgálatnál, hogy-hogy állunk a fizetésekkel, ez valóban így alakult ki, 
hogy ez egy helytelen gyakorlat volt és én ezt jelezem is a kollegáknak otthon Eleken, hogy nem 
Kétegyházára küldözgetjük a számlát, hanem Kétegyházára szállítólevelet küldünk, és a 
szállítólevélen igazoljuk, hogy mi a teljesítés, aki átveszi, a számla viszont a Galamb utcába kell, 
hogy érkezzen. Ez valóban meg volt, ez az adminisztrációs tévedés ilyen szempontból, de jelen 
pillanatban nem a 60 ezer forint körül van köztünk az eltérés, amit Elek saját hibájából rosszul 
számlázott le, hanem gyakorlatilag több milliós kifizetések kerültek csúszásba. Azt látom és 
visszatérve erre a vélekedésre, hogy intézményi szinten majd jönnek is meg mennek is 
normatívák, fölfele, meg lefele. Igazgató asszonynak még december hónapban írtam egy levelet, 
ahol külön kértem, hogy a költségvetést úgy tervezzék meg, mivel az önkormányzatnak tartalékai 
nincsenek, hogy minden körülmények között tartsák az egyensúlyt. Jelen pillanatban azt látom az 
első féléves bemutatással, meg ismerve úgy nagyjából azokat a számokat, amivel normatívát 
igényeltünk és lemondtunk Elekre vonatkozóan, ha ezek a tendenciák maradnak, akkor 
gyakorlatilag belefutunk egy mínuszba. Nagyon sürgősen le kellene, üljünk az igazgató 
asszonnyal, meg magával a Társulással is, hisz lehetnek olyan döntések, ami a Társulásra 
vonatkozik, hogy ezeket hozzuk meg minél hamarabb, hogy mínuszba semmiféleképpen ne 
maradjunk. Az hogy itt eltárgyalgatunk, beszélgetünk, az élet halad és a pénz meg megy kifele.       
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Soha nem volt annak akadálya, hogy külön-külön is egyeztessünk a szociális intézménnyel, 
természetesen ezt most is bármikor megtehetjük. Kérem, hogy ezeket a dolgokat majd 
egyeztessétek le. Nálunk most nem tűnik ilyen eltérés. A korábbi pénzügyi dolgokkal kapcsolatban 
szeretném reagálni, hogy egyrészt talán Kétegyháza hibája miatt, mert decemberben nem volt 
intézményvezető még nálunk a szociális intézménynél, januárban új vezető lett, tehát valószínű 
valamilyen eltolódás e miatt következett be. De most már örülök, hogy a kialakult gyakorlat 
megfelelő, tájékoztatott róla a kistérség, hogy a hátralékok kiegyenlítésre kerültek Elek Város 
vonatkozásában és bízom benne, hogy most már olajozottabban fog menni az együttműködés és a 
gazdálkodás is, mert a most pótlólag leigényelt normatíva majd segíteni fogja a gazdálkodást, 
hogy gördülékenyebb legyen.           
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
A most megérkező plusz normatíva igénylés lehetőséget ad-e a tavalyi év rendezetlen ügyeinek a 
zárós határidőn belül történő rendezésére. Lőkösháza tekintetében is vannak dolgok és arról volt 
korábban szó, hogy szeptember hónapban ez megtörténik. 
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Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)               
Igen.  
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 
Csak megerősíteni szeretném az intézmény gazdasági vezetője, amit elmondott. Tavalyi évben 
ugyanilyen aggasztó volt a helyzetünk, talán több mint fél év után is, és utána az év vége fele csak 
realizálódott minden és igazából egyensúlyba kerültek a számok. Most ugyanezt látom, hiszen 
talán most lesz az-az első hónap, amikor az állami normatíva fedezni fogja az intézmény 
dolgozóinak a bérét és nem szükséges több, tehát van, amikor 6-7-8 millió forintot is szükség volt 
a saját bevételükből még mellépótolni. Azt gondolom, hogy lesz itt egyensúly, csak még egy kis 
türelmet kérünk.  
 
Strifler Györgyné (GYKESZGYI gazdasági vezető)               
Minden települést érint, hogy a szociális foglalkoztatás, ami pályázati pénzből van finanszírozva. 
Év elején azt láttuk, illetve a jogszabályok arra engedtek következtetni, hogy mindenkit behívnak 
a legtöbb ebben a résztvevők közül, mindenkit behívnak felülvizsgálatra az NRSZ-hoz. Ez nem 
tudom milyen oknál fogva nem történt meg, tehát mi év elején átszámoltuk, hogy ez a pénz nem 
lesz elég év végéig. Most újra átszámoltuk, most úgy néztük, hogy november végéig lesz elég a 
pénz, mivel azt gondoltuk, hogy akiket behívnak, tudtuk, hogy lesznek olyanok, akik kiesnek, 
illetve, hogy többen kiesnek. De mivel nem történtek meg ezek a felülvizsgálatok, látszik 
településenként is, hogy mindenki túl van, jóval túl van az 50%-os teljesítésen, de ezt is 
figyelemmel kísérjük, hogy nehogy túlmenjünk, mert nem lesz miből finanszírozni. De ez év 
elején úgy látszott, hogy itt több ember ki fog esni, de nem mertünk már év elején azt mondani, 
hogy márciusig, áprilisig, vagy fél évig foglalkoztatjuk őket, mert ha a feladatmutatót nem 
teljesítjük, akkor viszont visszafizetési kötelezettségünk lenne. Tehát itt is volt jogszabályváltozás, 
vagy később jött ki, nem tudom, de nem történtek meg a felülvizsgálatok. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Néhány felvetést szeretnék tenni a működéssel kapcsolatosan nyolc szemközti zárt ülésen.    
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
A szociális intézmény működésével kapcsolatban vagy a teljes működéssel? 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
A teljes működéssel kapcsolatban.  
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Jó, rendben. A Társulási Tanács 2012. február 15-én fogadta el a költségvetését 1.082.688 EFt 
bevételi és kiadási főösszeggel. Az első félévben a bevételi és kiadási előirányzat a költségvetés I. 
számú módosításával 15.738 EFt-tal emelkedett, így a 2012. I. félévében 1.098.426 EFt 
módosított előirányzat lett beállítva. A költségvetésünk felhasználása összességében úgy tűnik az 
anyagból, hogy időarányosnak tekinthető, egy-két eltérést kivéve. Ezért a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság is azt javasolta, hogy fogadjuk el az előre megfogalmazott határozati javaslatot. Ha 
nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja jelen előterjesztés 
mellékletét képező, a Társulás 2012. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót, kézfelnyújtással 
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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113/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy jelen 
előterjesztés mellékletét képező, a Társulás 2012. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
              Gyimesi Krisztina gazdasági vezető 
              Strifler Györgyné GYKESZGYI gazdasági vezető 
Határid ő: azonnal 
 
 

2./ Beszámoló a Társulás munkaszervezetének 2012. évi I. féléves működéséről 
 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Az írásos anyagot mindenki megkapta. Most konkrétan a Társulási Tanács munkaszervezetéről, az 
Irodáról kaptunk részletes tájékoztatást. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendet, 
kérem a határozati javaslatot ismertetni.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a munkaszervezet I. féléves beszámolóját, ahol 
elmondtam, hogy egy nagyon részletes tájékoztatót kaptunk a munkáról és a munkaszervezetnek a 
tevékenységéről, amelyet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén megköszöntünk és javasoljuk 
elfogadásra.             
      
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Amennyiben nincs észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Társulási Tanács 
munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelését 2012. I. félévére vonatkozóan, 
kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a Társulási 
Tanács munkaszervezetének általános feladat ellátási értékelését 2012. I. félévére vonatkozóan. 
  
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök  
             Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
Határid ő: azonnal 
 
 

3./ Beszámoló a Központi ügyeleti szolgáltatás 2011. október 1-től 2012. augusztus 31-ig 
terjedő időszak szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
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Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Az írásos anyagot megkaptuk a szolgáltatótól, aki az orvosi ügyeleti tevékenységet végzi a 
kistérségben a SANI-MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-től. Az írásos anyagot a Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta, úgy hogy a szolgáltató két képviselője is jelen volt. 
Kérdezem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságot az ott kialakult álláspontról.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elég részletesen megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Ennek 
kapcsán az egyes településekkel kapcsolatosan, konkrét észrevételek és javaslatok érkeztek, hiszen 
a szolgáltatással kapcsolatban minden település vonatkozásában problémák merültek fel. Ezek a 
problémák egyöntetű vélemény szerint orvosolhatóak és orvosolandóak is zárós határidőn belül. 
Ezért a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság azt a határozati javaslatot támogatja és terjeszti a Tanács 
elé, hogy az eredeti javaslat egészüljön ki annyival, hogy a településeket érintő egyes konkrét 
problémákat illetően október 31-ig határozatok, illetve javaslatok szülessenek a megoldás 
tekintetében.  
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Alaposan megbeszéltük a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén ezt a napirendet. 
Általánosságban elmondható az anyagról, hogy kellő tájékoztatást adott a jelenlegi 
tevékenységről, de időközben felvetődött részünkről a Társulási Tanács tagjainak, településeinek 
részéről felvetődött problémák és a SANI-MED részéről felvetődött problémák a továbbiakban 
megoldásra kell, hogy várjanak és kerüljenek, amelyre határidőt kellene, hogy szabjunk, ezért a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a határozati javaslat kiegészítését javaslom egy 
mondat erejéig, Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, a SANI-
MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft által elkészített beszámolót a Gyulai Kistérség Központi 
orvosi ügyelet 2011. október 1-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszak szakmai és pénzügyi 
tevékenységéről, azzal, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén felvetődött problémák 
helyzetéről és megoldásáról október 31-ig írásos választ kérünk a SANI-MED Trans Kft-től, 
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: 
 
115/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja a 
SANI-MED Trans Egészségügyi Szolgáltató Kft által elkészített beszámolót a Gyulai Kistérség 
Központi orvosi ügyelet 2011. október 1-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszak szakmai és 
pénzügyi tevékenységéről azzal, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén felvetődött 
problémák helyzetéről és megoldásáról október 31-ig írásos választ kérünk a SANI-MED Trans 
Kft-től. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
Határid ő: azonnal 
 
 

4./ Beszámoló a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény 2012. tanév első félévében végzett tevékenységéről 
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Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Az anyag előadója Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgatóasszony, aki az intézmény igazgatója. 
Az anyagot megismertük, egy nagyon részletes anyaga került a Társulási Tanács elé. Számomra 
elegendő tájékoztatást, bőséges tájékoztatást nyújt a pedagógiai szakszolgálat tevékenységéről, 
amelyet részleteiben kidolgozott az intézményvezető. Örülök, hogy eljutottunk idáig, hogy 
megvalósulhatott a három településünkön is ez a pedagógiai szakszolgálati tevékenység és egy 
kicsit, ha a jövőbe tekintünk, akkor sajnálom is, hogy elkerül a kistérségi feladatellátásból, mert 
úgy gondolom, hogy nagyon jól működött és kezelhető volt számunka is. Bízom benne, hogy a 
továbbiakban is kellő figyelemmel tudjuk kísérni az intézményeinkben folyó munkát, még ha a 
döntés jogosultságával nem is rendelkezünk ezekben a kérdésekben. Javaslom a Társulási 
Tanácsnak, hogy ezt az anyagot fogadjuk el. 
 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató)      
Igazgató asszony röviden összefoglalta a 2012. tanév első félévében végzett munkájukat. 
Elmondta, hogy éves munkaterv alapján dolgoztak és a tavalyi tanévnek az összegzését 
maximálisan teljesítették. Ismertette a beszámolóban leírtakat és elmondta, hogy kollegái erőn 
felül teljesítettek, a feladatokat eddig öt fővel láttak el, de mivel kaptak pluszban egy fő státuszt, 
így szeptember 1-el egy új fejlesztő pedagógust is fel tudtak venni. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Örülök, hogy segítséget jelentett az-az egy plusz fő státusz. Azt gondolom, hogy ez a kormányzati 
intézkedésnek köszönhető, mert a normatíva úgy érkezik erre a szakfeladatra, hogy bőségesen ki 
lehet belőle jönni. A másik, hogy sajnálom, hogy annyi gyermeket láttatok el, és ez valamilyen 
szinten nem kompenzálható. Bízom benne, hogy ennek a szakmai munkának az értékét a 
későbbiekben is figyelemmel kísérik és esetleg lehetőség lesz majd arra, hogy a normatívában, 
majd a feladatalapú ellátásnál ezt majd finanszírozzák. A magam részéről köszönöm a 
tevékenységeteket. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
beszámolóját a 2011/2012. tanévben történt működéséről és statisztikai adatairól az előterjesztés 
mellékleteként, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
beszámolóját a 2011/2012. tanévben történt működéséről és statisztikai adatairól az előterjesztés 
mellékleteként elfogadja. 
 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 
Határid ő: azonnal 
 
 

5./ Beszámoló a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
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Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Lejárt és folyamatban lévő határozatoknál mindig arra hívom fel a figyelmet, hogy a Társulási 
Tanács tagjai részletes tájékoztatást kapnak arra vonatkozóan ilyen esetben, hogy a korábbi 
döntéseink megvalósítása hol tart, milyen szinten. Úgy látom, hogy teljesen rendben van az 
anyagban, tájékoztatást kaptunk arról, hogy a határozatinkat folyamatosan a munkaszervezet és az 
intézményeink végrehajtották.       
 
Klemmné Kalcsó Lilla (Kistérségi irodavezető) 
Határozatoknál egy határozatra fel kell, hívjam a figyelmüket. A 95/2012.(VI.21.) számú 
határozat, melyben határozatot hoztak arról, hogy július 21-ig a Társulást alkotó polgármesterek 
megteszik javaslatukat a szociális alap megállapodás módosításával kapcsolatban. Én ezt le is 
írtam, hogy Lőkösháza javaslatán kívül a többi három településről nem érkezett semmi javaslat, és 
szeretném, ha erre valamit mondanának, hogy akkor ebben a határozatban foglaltakat, akkor 
megteszik, a javaslataikat vagy pedig módosítsuk ezt a határozatot.  
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Valóban, ahhoz, hogy az iroda lépni tudjon javasolnunk, kell, de én a magam részéről azért nem 
tettem eddig javaslatot, mert emlékeztek az elején is mondtam, hogy beszéljünk róla, de itt állunk 
egy nagy változás előtt. Most egy két hónap választ el bennünket attól, hogy új alapokra helyezzük 
a feladatellátást. A magam részéről nem kívánok ehhez hozzá tenni semmit, a korábbi anyagot 
alkalmasnak találom arra, hogy ebben az évben a szerint dolgozzunk.  
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Megerősítem, hiszen rövid időn belül úgy is eldől, hogy egyáltalán érdemes-e ezzel a kérdéssel 
foglalkozni.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
Lőkösháza volt az egyetlen, aki írásos javaslatot a kérdésben tett. Amennyiben a kérdés releváns 
lesz, nyilván ismét visszatérünk rá és én az elkészített javaslataimat, ha csak a törvényi 
szabályozásból eredően más nem következik, vállalhatónak és fenntarthatónak tartom. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 
95/2012.(VI.21.) számú Többcélú Társulási határozattal a munkaszervezetnek nincs feladata a 
továbbiakban, a Társulás továbbműködésének átgondolása után térünk vissza a szociális és 
családsegítési feladatellátásról szóló megállapodás módosítására, 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: 
 
117/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
95/2012.(VI.21.) számú Többcélú Társulási határozattal a munkaszervezetnek nincs feladata a 
továbbiakban, a Társulás továbbműködésének átgondolása után térünk vissza a szociális és 
családsegítési feladatellátásról szóló megállapodás módosítására. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
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             társult települések polgármesterei 
Határid ő: értelem szerint 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, aki elfogadja 2012. február 15-től 2012. augusztus 06-ig 
terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról. Felkéri a 
munkaszervezet vezetőjét, hogy a folyamatban lévő határozatokat a teljesítésig kísérje 
figyelemmel, 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: 
 
118/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy elfogadja 
2012. február 15-től 2012. augusztus 06-ig terjedő beszámolót a lejárt és folyamatban lévő 
határozatok végrehajtásáról. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a folyamatban lévő 
határozatokat a teljesítésig kísérje figyelemmel.  
  
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Klemmné Kalcsó Lilla Irodavezető  
Határid ő: értelem szerint 
 
 

III.F ő napirendek: 
 
1./ A Társulás 2012. évi költségvetés I. számú módosítása 

 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Írásos anyagot mindenki megkapta. Az anyag áttekinthető, bemutatja azt, hogy milyen bevételek 
és kiadások miatt kellett ezt a módosítást elvégezni. A magam részéről áttekinthetőnek, jónak 
tartom. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnök asszonyát, ismertesse a javaslatot. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
Nyilván technikai okok miatt kellett a bevételi és kiadási oldalt módosítani az elfogadott 
költségvetésnek. Ez történik meg most 15.738 EFt főösszeggel a kiadási és bevételi oldalon, ezt 
javasoljuk elfogadásra. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a 2012. évi I. számú 
költségvetési módosítást az előterjesztésben feltüntetett összegekkel, kézfelnyújtással szavazza 
meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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119/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 2012. évi I. 
számú költségvetési módosítást az alábbiak szerint elfogadja: 

 
      Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 
Költségvetési támogatás növekedése                15.295 EFt 
 Prémium évek program        1.689 EFt 
 Kompenzáció             15.643 EFt 
 Április havi normatíva lemondás           -2.037 EFt 
Bevétel növekedés                 15.295 EFt 
 
Személyi juttatások növekedése                13.630 EFt 
 Prémium évek program, közhasznú támogatás      1.330 EFt 
 Kompenzáció                 12.300 EFt 
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése      3.702 EFt 
 Prémium évek program, közhasznú támogatás        359 EFt 
 Kompenzáció                  3.343 EFt 
Dologi és folyó kiadások csökkenése               -2.037 EFt 
 Április havi normatíva lemondás                        -2.037 EFt 
 
Kiadás növekedés         15.295 EFt 
 
1.) Társulási Iroda 
 
Költségvetési támogatás növekedése                    45 EFt 
 Kompenzáció               45 EFt 
Bevétel növekedés                        45 EFt 
 
Személyi juttatások növekedése           36 EFt 
 Kompenzáció               36 EFt 
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése            9 EFt 
 Kompenzáció               9  EFt 
Kiadás növekedés                       45 EFt 
 
2.) Gyula és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
 
Költségvetési támogatás növekedése                  398 EFt 
 Kompenzáció            398 EFt 
Bevétel növekedés                     398 EFt 
 
Személyi juttatások növekedése         285 EFt 
 Kompenzáció            285 EFt 
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése        113 EFt 
 Kompenzáció           113  EFt 
Kiadás növekedés                     398 EFt 
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A költségvetés I. számú módosításával a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2012. 
évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege (15.738 EFt-tal) 1.098.426 EFt-ra emelkedik. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
              Gyimesi Krisztina gazdasági vezető    
Határid ő: azonnal 
 
 
2./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati 
Intézmény 2012-2013 tanév munkatervének elfogadása 
 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ez az anyag is igen részletes, láttuk belőle, hogy milyen elképzelések vannak az intézményre 
vonatkozóan.  

 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Mindenki a túlzott optimizmusáról tett tanúbizonyságot. El akarunk fogadni egy 2012/2013 éves 
munkatervet, hol ott már van kormányzati döntés, hogy 2013. január 1-től az intézmény átkerül és 
attól a pillanattól fogva majd a járási kör fog ebben a kérdésben bármit is mondani. Hiszen ez 
átkerül, a feladatmegosztásban benne van, tehát mi ebben a kérdéskörben megítélésem szerint 
december 31-ig vagyunk kompetensek. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Mint felvetés, igazad van. Az egyik felállásban az intézmény saját magára a munkatervet el kell, 
készítse, ahol lehet, hogy önálló lesz, lehet, hogy nem lesz önálló.  
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
Munkaterv nélkül elég nehéz dolgozni az oktatási intézményeknek és tudom, hogy átveszi egy 
állami fenntartó, de az Oktatási törvény kimondja, hogy éves munkatervvel kell rendelkezni, 
valami módon viszont azt is kezelni kell, amit polgármester úr mondott. Én abban a tekintetben 
adnék hangot az optimizmusnak, hogy remélhetőleg az, amit leírtatok benne, meg amiért ez az 
egész létrejött, hogy a szolgáltatás helyben a szülőkkel és az intézményekkel közösen, karöltve 
valósul meg, és ez a továbbiakban is fog működni. Az összes többi egy technikai kérdés, a 
legfontosabb az, hogy a szolgáltatás szakmai színvonala és az, amiért létrehoztuk, hogy a 
gyerekeknek és a szülőknek ne kelljen utazniuk, az a továbbiakban sem sérül meg, ez az 
elsődleges szempont.  
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Nyilván mindenki a maga szakterületét látja át jobban, és jobban érzitek, hogy mit jelent ez a 
munkaterv. 
 
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Megerősítem az általam elmondott javaslatot, hogy december 31-ig vagyunk kompetensek ebben a 
témában dönteni. Lehet, hogy a jogszabályok mondanak néha ellentétes kérdéskört. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Semmi akadálya, hogy 2012 évre fogadjuk el ezt a tervezetet. Ha nincs több kérdés, észrevétel, 
hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Éves Munkatervét a 2012. tanévre a jelen 
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előterjesztés mellékleteként, 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: 
 
120/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Éves 
Munkatervét a 2012. tanévre a jelen előterjesztés mellékleteként elfogadja. 
 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 
Határid ő: azonnal 
 

 

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

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Természetesen módosítjuk, de rövid életű lesz ez a módosított SZMSZ. Ennek ellenére a 
munkaköri leírások, kiegészítő módosítások, amiket meg kell, tegyetek, el kell, fogadjuk. Ha nincs 
kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja az előterjesztésben 
megfogalmazottak szerint a Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának a 
módosítást, 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: 
 
121/2012.(IX.26.) 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 elfogadja:  

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1./  A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapjai 
Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai: 

a 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 
 a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 
 

A pedagógiai szakszolgálat intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
meghatározni: 

1. Munkaköri leírás-mintákat 
- intézményi védő-óvó előírásokat 
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- az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét 
- az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét 

 
3.Egyéb rendelkezések 

- Az adatok a Ktv.2.sz. Melléklete alapján adhatók ki. 
 
II. Az intézmény adatai, jogállása, gazdálkodási módja és feladatai 
1./ Az intézmény adatai 
 Az intézmény jogállása: 
 Önálló jogi személy 
 
A gazdálkodás formája, megszervezésének módja: 
 Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik:OTP Bank Nyrt.: 11733027-15775618 
 A költségvetési szerv ÁFA alanyisága: alanyi adómentes 
 Adószáma: 15775618-1-04 
 
A költségvetési szerv közfeladata: 

− Pedagógiai Szakszolgálati feladatok ellátása az 1993. évi LXXIX. a Közoktatásról 
szóló törvény és a  2011. CXC. törvény a köznevelésről alapján, a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően: 

− nevelési tanácsadás 
− logopédiai ellátás 
− továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 
Feladat-ellátási helyek: 

1. Mester György Általános Iskola, 5742 Elek, Lőkösházi út 17-19. 
2. Román Nemzetiségi Általános Iskola, 5742 Elek, Lőkösházi út 3. 
3. Napközi otthonos óvodák, 5742 Elek 
1. sz Óvoda, Elek, Hősök útja 9. 
2. sz. Óvoda, Elek, Kétegyházi út 20. 
3. sz. Óvoda, Kétegyházi út 91. 
4. Márki Sándor Általános Iskola, Kétegyháza, Márki u. 11. 
5. Román Nemzetiségi Általános Iskola, Kétegyháza, Úttörő u. 89. 
6. Román Nemzetiségi Óvoda, Kétegyháza, Úttörő u. 87. 
7. Lőkösházi Általános Iskola, Lőkösháza, Alapítók útja 22. 
8. Lőkösházi Óvoda, Lőkösháza, Alapítók útja 20. 
9. Harruckern Közoktatási Intézmény tagintézménye, Elek, Szent István u. 
10. Harruckern Közoktatási Intézmény tagintézménye, Kétegyháza, Gyulai út 6. 

 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az intézmény külön szerződés alapján Elek Város Önkormányzat tulajdonában lévő Dr. Mester 
György Általános Iskola épületében került elhelyezésre, csak a közüzemi díjak kerülnek 
kiszámlázásra. 
 
2./ Az intézmény típusa a tevékenységek jellege alapján: 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  
A Kjt. 23.§ (1) bekezdése és a Kt., a 2011. évi CXC. törvény , valamint a 4/2010. (I.19.) OKM 
rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról alapján a költségvetési szerv pályázat útján választott 
vezetőjét a fenntartó, a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa bízza 
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meg, nyilvános pályáztatási eljárás útján a Kjt. 23.§-a(3) bekezdésében meghatározott időre. 
 
4./ Az intézmény bélyegzői: 
Az intézmény képviselője az intézményvezető, az intézmény nevében aláírási joggal rendelkezik. 
A bélyegzőket az intézményvezető használja. Akadályoztatása esetén megbízottja gyakorolja a 
fenti jogokat.  
 
1 db fejbélyegző: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás  
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
5742 Elek, Lőkösházi út 17-19. Tel:06-30/6407892 
Törzsszám:775618, OM azonosító 201407 
Adószám:15775618-1-04 
 
1 db körbélyegző:  
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás2004 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
5742 Elek, Lőkösházi út 17-19. 
Közepén a Magyar Köztársaság címerével.  
 
Egyéb dokumentumok: az Alapító okirat. 
 
Az intézmény levelezési címe: 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 
5742 Elek, Lőkösházi út 17-19. 
E-mail: aniko_szelezsann@freemail.hu 
 
III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE  
 1./  Az intézmény szervezeti felépítése  

1. intézményvezető 
2. akadályoztatás esetén megbízott helyettesítő 
3. alkalmazotti közösség 

1. szakalkalmazotti közösség – gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, 
fejlesztőpedagógus  

2. technikai személyzet – intézményi gyógypedagógiai asszisztens 
 
Munkakörök a feladat ellátására főállásban: 

• vezető (szakvizsgázott gyógypedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga, tanító) 1 fő 
• pszichológus          1 fő 
• logopédus          1 fő 
• pszichopedagógus         1 fő 
• fejlesztő pedagógus          1 fő 
• gyógypedagógiai asszisztens        1 fő 

Összesen:           6 fő 
 
Az intézmény szervezete funkcionális felépítést mutat. 
A csoport tagjainak közvetlen vezetését, s az irányítás összes feladatát az intézményvezető 
gyakorolja. Az ilyen struktúra előnye, hogy az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek, a 



21 

 

rendszer áttekinthető, könnyen bővíthető a szervezet egészének megbontása nélkül, megvalósul a 
vezetés egysége, a hatáskörök jól körülhatárolhatóak, keresztintézkedések nem következnek a 
felépítésből, valamint elősegíti a hatékony ellenőrzés megvalósulását. 
Az intézmény jelenleg 6 főállású szakemberrel dolgozik. 
Az intézmény tevékenységének jellemző vonása a team jelleg. A különböző szakképesítésű 
munkatársak aktivitása együttműködve teszi lehetővé a probléma sokoldalú feltárását és 
megoldását. A team továbbá konzultációs segítséget is nyújt tagjai számára. 
A párhuzamos hierarchia látszatát keltő szervezetekre jellemző, hogy a feladatok megoldása 
érdekében munkacsoportok, teamek alakulnak. A team olyan együttes, ahol mindenkinek 
meghatározott szerepe van. Az eredményesség alapvetően a tagok tökéletes összhangjától, 
egyetértésétől függ. A team növeli a szervezet reakciókészségét, valamint kedvező feltételeket 
biztosít a munkatársak önálló kezdeményezőkészségének kibontakoztatására. A team munka 
előnye, hogy az összes vizsgálati irány egyidejűleg válik feldolgozhatóvá, a probléma 
feldolgozása komplex módszerekkel történhet, a problémamegoldás üteme felgyorsul, 
minimálisra korlátozódik a tévedések lehetősége, valamint harmonikus munkahelyi légkör alakul 
ki.  
Hátránya lehet, hogy a kollektív döntések – adott esetben – kedvező lehetőséget kínálnak az 
egyéni felelősség alól történő kibúvásra, továbbá e szervezeti forma minimális lehetőséget ad 
arra, hogy a dolgozók kitörő elismerésekre tegyenek szert. 
A Pedagógiai Szakszolgálat struktúrája – bár funkcionális szerkezetet alkot – hiszen vezetője 
önálló irányítási jogkörrel rendelkezik, s így a beosztottak felett gyakorolja a munkáltatói 
jogokat – összességében a team munka lényegéből adódóan, a párhuzamos hierarchiát alkotó 
szervezetre jellemző sajátosságokat mutat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

Szervezeti felépítés 
 

 
 
2./ Az intézményvezető jogköre 

− Munkaterv elkészítése. 
− A munkáltatói jogkör gyakorlása. Közvetlen beosztottja a gyógypedagógiai asszisztens  

és a szakalkalmazottak, akik szakmai munkáját közvetlenül irányítja. 
− Cégszerűen aláírt ügyek. 
− Eszközbeszerzéssel kapcsolatos ügyek 
− Az intézmény bélyegzőjével lepecsételt bármely irat csak a vezető előzetes 

hozzájárulásával kerülhet kiadványozásra. 
 
5./ Az intézmény vezetősége 
Az intézmény sajátos működése miatt – utazó pedagógusi hálózat – az intézményben való 
tartózkodás rendje ennek megfelelő jellegű, a gyógypedagógiai asszisztens folyamatos 
kapcsolattartást biztosít. Az elérhetőség előzetes egyeztetéssel biztosított. 

Az intézményvezetőt munkájában az intézmény gyógypedagógiai asszisztense segíti, aki 
gyógypedagógiai asszisztensi feladatai mellett a napi gazdasági feladatokat, ügyintézést 
folyamatosan végzi. 
 
8./ Kapcsolattartás módja és rendje 
Szakalkalmazotti (team) megbeszélés 
Az intézményben 1 fő közalkalmazotti képviselő tevékenykedik. 
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A szülőkkel való kapcsolattartás formája és rendje: 
• A fejlesztő foglalkozások kapcsán: előzetes egyeztetés alapján bármikor. 
• Fogadóórákon, mely az Éves munkatervben rögzített. 
• Szülői értekezletek keretében. 
• A kapcsolattartás egyéb eszközei a személyes információcserére: telefon, e-mail. 
• Panaszkezelés: a szülők panaszait, kifogásait illetve elégedettségére vonatkozó 

észrevételeit dokumentáljuk. A panaszok kifejezésére előzetes időpont egyeztetés után 
nyújt lehetőséget az intézmény vezetője. 

 
IV.  Az intézmény közössége, jogaik, kapcsolattartás 

4./A szakalkalmazotti közösség döntési jogköre: 
• A továbbképzési program elfogadása 
• A szakalkalmazotti közösség képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása 
• A házirend elfogadása 
• Jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 
A szakalkalmazotti testület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az intézmény 
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a testület véleményét a külön 
jogszabályban meghatározott ügyekben. 
 

V. AZ INTÉZMÉNY M ŰKÖDÉSI RENDJE 
 
A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FELADATAI 
 

1./ A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M ŰKÖDÉSI RENDJE 
1. Szorgalmi időszakban – a tanítási szüneteket kivéve - a Szakszolgálat hétköznapi nyitva 

tartása: hétfő-csütörtök: 7.30-16.00 óra közé esik, pénteken 7.30-13.30-ig tart nyitva a 
jelentkezők számára. A rendelési idő 18 óráig tarthat órarend alapján. A tanév elején 
rögzített hivatalos munkarendtől eltérni az igazgatóval történt előzetes megbeszélés 
alapján lehet pl. rendkívüli munkavégzés esetén. Az intézmény a személyi adottságokhoz 
és a helyi igényekhez rugalmasan alkalmazható munkarendet alakít ki. A tanév szorgalmi 
idejében teljes munkaidőben, a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint látják el  a 
munkatársak a feladatukat. Tanítási szünetekben az ügyelet 8.oo-12.00-ig tart. A 
nyitvatartási idő kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény szolgáltatásait 
délelőtt és délután is igénybe vehessék az érintettek. 

 
2. Az intézmény munkatársai éves munkaterv alapján dolgoznak, amely a tanév rendjéhez 

igazodik. 
 

3. A munkaterv egy példányát az intézményvezető a tanévkezdéstől számított 30 napon 
belül eljuttatja a fenntartóhoz 

 
8. A kistérség településein (Kétegyháza, Elek, Lökösháza) lévő intézmények, megállapodás 
alapján kötelesek a fejlesztő szobákat fenntartani, rendeltetésszerűen használni. Amennyiben a 
Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa, logopédusa illetve pszichológusa megérkezik, 
a foglalkozásra/vizsgálatra érkező/várakozó gyermekek várakozási rendjéért a foglalkozás előtt 
és után egyaránt a szakember felel. Azoknak a gyerekeknek a felügyeletét, akit nem kell 
visszavinni saját óvodai csoportjába vagy iskolai osztályába, és akinek a szülő a foglalkozás 
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végéig nem érkezik meg, a pedagógus köteles ellátni. Vizsgálatot, foglalkozást követően csak 
azon gyermekek engedhetőek el szülői felügyelet nélkül az intézményből, akik esetében a szülő 
erről írásban nyilatkozatot tett. A nyilatkozatot a gyermek anyagában kell elhelyezni, a 
nyilatkozat beszerzéséért az esetvezető felel. 
 
16. A logopédus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, pszichológus, fejlesztőpedagógus 
szakvéleményt ír. 
 
17. Félévkor szóban és év végén minden esetben, szóban és írásban értékeli a gyermek-tanuló 
haladását, állapotát. 
 
18. A szakalkalmazottak a rendelési idejükön túl vesznek részt a team munkában, végzik a 
szakmai adminisztrációt (pl. dossziék vezetése, teszt-javítás, munkanapló vezetése, ill. egyéni 
napló vezetése), szakvéleményt írnak, szervezési feladatokat látnak el,  felkészülnek a 
foglalkozásokra, konzultációkon, továbbképzéseken vesznek részt, szülői értekezletet, 
fogadóórát tartanak, hospitálnak, előadásokat tartanak, utazó szolgálattal jutnak el minden 
kistérségi óvodába, iskolába. 
 
19. Az intézmény a hatályos jogszabályok szerint továbbképzési programmal és Beiskolázási 
tervvel rendelkezik. 
 
6./A munka szervezése 
 
Eszközellátottság: 
 
Specializált munkavégzésre a székhelyen elégséges eszközrendszerrel rendelkezünk 
(számítógépek, nyomtató, fénymásoló, fejlesztő játékok, fejlesztő eszközök). A székhelyen és  
ellátási helyeken az eszközrendszer fejlesztésre szorul – ebben számítunk az adott intézmények 
és önkormányzatok  közreműködésére is. 
 
7. / A tanév rendje 
A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.. 
 
 

VI.  A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BELS Ő ELLENŐRZÉSE 
 

6. A belső ellenőrzésre jogosultak kiemelt feladatai 
Gazdaságvezető (Kistérségi Irodával kötött megállapodás szerint): 

− nyomon követi az intézménnyel és az intézmény dolgozóival kapcsolatos gazdálkodási, 
számviteli-pénzügyi szabályok betartását 

− a pénzkezelés szabályszerű működését 
VII.  A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPTEVÉKENYSÉGE 

3./ MUNKATERV 
 
A munka tervezése: 

1. A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelős miniszter rendeletben 
állapítja meg 

 
3/B. A Pedagógiai szakszolgálat vezetése, helyettesítési rendje, hatáskörök átruházása: 
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− Az intézményvezető munkarendjének kialakítása során elsődleges szempont, hogy 
kötelező óráit úgy osszák be, hogy az intézmény nyitva tartása során könnyen 
elérhető legyen, a vezetői feladatokat elláthassa. 

 
3/E. A pedagógiai szakszolgálat által vezetett dokumentumok 
 
Munkaidő nyilvántartás eljárási szabályai 
 
A munkatársak napi szinten, jelenléti íven jelölik munkaidejüket, melyen a 40 órás munkahét 
teljesítését igazolják. Az intézményi jelenléti íveken a kistérségi intézményekben megtartott órák 
vezetése történik. A pedagógus, pszichológus munkatársak minden ellátott és intézményünkkel 
kapcsolatba került gyermeket, tanulót forgalmi naplóban tartanak nyilván. A logopédiai naplóban 
pedig munkaidejét és az általa ellátott gyermekek adatait, a foglalkozások anyagát vezetik. Az 
egyéni nyilvántartási lapok és foglalkozási napló megnyitására a 6. foglalkozás után kerül sor. 
 
3/E. A pedagógiai szakszolgálat által vezetett dokumentumok 
 
 4./A munkaerő – gazdálkodás szabályai 

4.2.A munkából való távolmaradás szabályai 
Az éves rendes szabadság kivételét, rendkívüli szabadság engedélyezését az igazgató végzi. A 
Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottai részére szabadságukat elsősorban a nyári, 
másodsorban az őszi, téli, tavaszi szünetek idején, ezt meghaladó szabadságnapokat (tanulmányi, 
rendkívüli) a tanév egyéb időszakában kell kiadni. 
 
VIII.  A GYERMEKEK FELVÉTELE 
7./ A kliens joga 
 

� hogy a szakma szabályait figyelembe véve a legmagasabb színvonalú ellátásban 
részesüljön, 

� a Szakszolgálatban töltött idő alatt biztonságban és egészséges környezetben 
neveljék, oktassák, fejlesztését életkorának és fejlettségének megfelelően 
alakítsák ki, 

� az őt érintő kérdésekről tájékoztatást kapjon, véleményt nyilváníthasson, 
� önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, magánélethez való jogát tiszteletben 

tartsák, e jog gyakorlása azonban korlátozhat másokat e jogainak 
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, az oktatási 
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog 
érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, 

� a vele való foglalkozás során nemzeti, etnikai kisebbséghez való tartozását, 
továbbá anyanyelvi és szociokulturális sajátosságait figyelembe vegyék, 

� felügyelet mellett igénybe vegye az intézmény létesítményeit, 
� személyiségét, emberi méltóságát, vallási, jogi, etnikai hovatartozását tiszteletben 

tartsák, 
� védelmet biztosítsanak számára, 
� ügyeit a titoktartás kötelezettségével kezeljék, 
� az intézmény vezetőjét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,  
� egyéni-, közösségi problémái megoldásához kérje az intézményvezetés segítségét. 
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8./ Az igénybe vevők kötelessége, hogy: 
 

• betartsa az intézményi Házirendet, az intézmény szabályainak rendelkezéseit, az 
intézmény munkarendjét 

• ne zavarja hangoskodással, bekopogással a foglalkozásokat, 
• a higiénés szabályokat tartsa be, 
• tartsa be a berendelés pontos idejét (nap, óra, perc), 20 perc késés után újabb időpont 

jelölhető ki a foglalkozásokra, vizsgálatokra egy alkalommal, 
• a fejlesztőszobákban csak az ott dolgozó pedagógussal tartózkodhatnak 
• felkészüljön a foglalkozásokra, elkészítse – gyakorolja a házi feladatát, vagyis 

hozzájáruljon képességei és személyisége kibontakoztatásához, 
• betartsa a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat, 
• rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az intézmény felnőtt dolgozóinak utasítását, 
• közreműködjék saját környezete és az általa használt eszközök rendben tartásában, a 

fejlesztőszobák, helyiségek rendeltetésszerű használatában 
• az intézmény alkalmazottainak, valamint társainak emberi méltóságát, jogait tiszteletben 

tartsa, tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, alkalmazottait, társait, emberi 
méltóságukat, jogaikat ne sértse. 

 
9./A szülő joga, hogy: 
 

• megilleti az intézmény szabad megválasztásának joga 
• a gyermekére vonatkozó valamennyi információ birtokába jusson, 
• a gyermekével kapcsolatos információkat a- személyiségi jogok maradéktalan 

érvényesítése mellett – bizalmas módon kezeljék, 
• gyermeke lakóhelyéhez lehető legközelebb vehesse igénybe az intézmény szolgáltatásait 
• megismerje az intézmény SZMSZ-ét, minőségbiztosítási programját, házirendjét, és 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 
• gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdem tájékoztatást kapjon, neveléséhez 

tanácsokat, segítséget kapjon, 
• írásbeli javaslatát az intézmény igazgatója megvizsgálja, és arra a megkereséstől 

számított 30 napon belül érdemi választ kapjon, 
• a szakszolgálat igazgatója vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozáson, 
 
10./A szülő kötelessége, hogy: 

• gondoskodjon gyermeke testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
feltételekről, 

• biztosítsa gyermeke foglalkozásokon való részvételét, 
• figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse 

kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget 
• rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal 
• elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az intézmény rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 
• megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében 
• tiszteletben tartsa az intézmény vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi 

méltóságát és jogait. 
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X.  A SZAKSZOLGÁLAT KAPCSOLATTARTÁS RENDJE: 
 
1. Igénybevétel: 
- A 2011. évi CXC. törvény 3.§ (6) szerint a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző 
kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, 
egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb 
társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 

− A pedagógiai szakszolgálat igénybevétele az 1993-as LXXIX tv. 3.§ (3) és a 2011. évi 
CXC. törvény alapján ingyenes. 

 
XI.  AZ INTÉZMÉNYI VÉD Ő-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
 
6. Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén 

 
A balesetet szenvedett gyermek szüleit elsősegélynyújtás után, a gyermek biztonságba helyezését 
követően értesíteni kell. 
 

XII.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

2. Aláírási és pecséthasználati jogkör 
Aláírási joga az igazgatónak, távollétében az általa megbízott személynek van. Pecsétet az 
igazgató, a gyógypedagógiai asszisztens, esetenként a megbízott személyek használhatnak. 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény 
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészítéséről. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
   Szelezsánné Poptyilikán Anikó igazgató 
Határid ő: azonnal 
 
 
4./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító okiratának 
módosítása 
 

 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Egy egyszerű ok miatt került sor a módosításra intézményvezető asszony kérésére, aki nem tud 
jelen lenni a tárgyaláson. Utca névváltozás miatt van szükség a módosításra, amely változást át 
kell, vezetni az Alapító okiratban is.     
   
Pluhár László (Társulási Tanács tag, Elek polgármester)                        
Ha ez Alapító okirat, akkor ezt nyilván a településeken is keresztül kell vezetni és mire 
keresztülvezetjük, addigra túl leszünk rajta.   
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Ha nincs több észrevétel, kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Gyula és 
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Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályok előírásai alapján úgy 
dönt, hogy, az általa alapított költségvetési intézmény: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratának módosítását – a határozat melléklete szerinti – 
egységes szerkezetben elfogadja. Felhatalmazza az elnököt, a módosításokkal együtt az egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére a Magyar 
Államkincstár felé, 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: 
 
122/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról, valamint 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályok előírásai alapján úgy 
dönt, hogy, az általa alapított költségvetési intézmény: Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye alapító okiratának módosítását – a határozat melléklete szerinti – 
egységes szerkezetben elfogadja.  
Felhatalmazza az elnököt, a módosításokkal együtt az 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 
Határid ő: értelem szerint 
 

 

5./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Erre a módosításra hasonló indokok alapján kerül sor. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, 
kérem, szavazzunk. Az előterjesztésben a Károly Róbert utca el van írva, legyetek kedvesek 
javítani. Aki elfogadja eredetiben a javítással a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye 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: 
 
123/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
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. 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri az intézmény 
igazgatóját, hogy gondoskodjon a jelen módosítás alapján az egységes intézményi Szervezeti és 
Működési Szabályzat elkészítéséről. 
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1.2.10. Az intézményegységek telephelyei és a telephelyek engedélyezett férőhelyeinek 
száma 
1. Gyulai Intézményegység  
Telephely megnevezése Cím Férőhelyek száma 

1. sz. Idősek Klubja, Gyula, Scherer F. u. 16. 
Telefon: 463-682 

50 

Wenckheim Stefánia Mária Nappali 
Központ,  

Gyula, Almássy tér 9.  
Telefon: 362-289 

40 idősek számára 
15 fogyatékosok számára 
15 pszichiátriai betegek 
számára  

3. sz. Idősek Klubja,  Gyula, Temesvári u. 6.    
Telefon: 361-018 

40  

4. sz. Idősek Klubja,  
 

Gyula, Galamb u. 21.      
Telefon: 362-028   

40 

5. sz. Idősek Klubja,  
 

Gyula, Kálvin u. 35. 
Telefon: 463-683 

40 

6. sz. Idősek Klubja,  
 

Gyula, Széchenyi u. 78.  
Telefon: 469-676 

40 

7. sz. Idősek Klubja, Gyula, Cinka Panna u. 1.  
Telefon: 463-680  

30 

8. sz. Idősek Klubja, Gyula, Csokonai u. 18.  
Telefon: 468-044 

30 

9. sz. Idősek Klubja,  Gyula, Leiningen u. 4. 
Telefon: 463-075 

40 

„Napfény” Nappali Központ, Gyula, Béke tér 1.      
Telefon: 465-717 

30 idősek számára 
15 fogyatékosok számára 
15 pszichiátriai betegek 
számára 

„Szivárvány” Napközi Otthon, Gyula, Károlyi M. u. 10/a. 
Gyula, Károly Róbert u. 
10/a.   Telefon: 466-895 
 

15 

Napsugár Idősek Otthona és 
Gondozóháza,  

Gyula, Galamb u. 21.  
Telefon: 461-743 

29 

Nyugdíjasok Háza,  Gyula, Eminescu u. 3.  
Telefon: 468-294 

13 

Szép Alkony Idősek Otthona és 
Gondozóháza,  

Gyula, Széchenyi u. 63. 
Telefon: 460-878 
 

43 

1.sz.„Csemeteház” Bölcsőde,  
 

Gyula, Leiningen u. 4. 
Telefon: 361-090 
 

120 

2. sz. „Tipegő-topogók” Bölcsőde, Gyula, Széchenyi u. 78. 
Telefon: 460-880 

27 

Családsegítő Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat  

Gyula, Jókai u. 30. 
Telefon: 463-730 

- 



30 

 

Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő – elnök 

  Klemmné Kalcsó Lilla - irodavezető 
              Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató  
Határid ő: értelem szerint  
 
 
6./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye „Szivárvány” Napközi 
Otthonának működési engedély módosítása 
 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Itt szintén adatváltozás miatt kerül sor a módosításra. A fenntartó köteles kérelmezni a működési 
engedély, módosítást, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak. Amennyiben 
nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy hozzájárul a Gyulai 
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye „Szivárvány” Napközi Otthona 
működési engedélyének módosításához a közterület átnevezéséből adódó címváltozás 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: 
 
124/2012.(IX.26.) 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 „Szivárvány” Napközi Otthona 
működési engedélyének módosításához a közterület átnevezéséből adódó címváltozás miatt. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő – elnök 
              Szilágyiné Tóth Erzsébet - GYKESZGYI igazgató  
Határid ő: értelem szerint  
 
 

7./ Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda Alapító okiratának 
módosítása 
 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Itt is egy formai dologról van szó, az anyag részleteiben tartalmazza, hogy észrevételezte az 
Államkincstár, hogy a szakfeladat nem pontosan került meghatározásra. Ennek pontos számszerű 
és szöveges meghatározására tettünk javaslatot. Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, 
szavazzunk. Aki elfogadja a munkaszervezet Alapító okiratának módosítást 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: 
 
125/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
  

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Alapító 
Okiratának módosítása 
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Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, munkaszervezetének – továbbiakban: 
Iroda - alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
Alaptevékenysége:   
2012. január 01. napjától alkalmazandó szakfeladat rend alapján: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
helyett 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy 
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 határozat és az Alapító Okirat megküldésével, a 
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
              Dr. Görgényi Ernő elnök 
   Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
Határid ő: értelem szerint 
 
 
8./ 10/2012.(I.11.) sz. Többcélú Társulási határozat hatályon kívül helyezése 
 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Korábban a testületünk év elején hozott egy olyan határozatot, amelyben Lőkösházát jelöltük meg 
egy feladat elvégzésére és ez a jogszabály értelmében oka fogyottá vált, nem kellett, hogy erre sor 
kerüljön. Viszont a határozatunk még hatályban van. A szociális intézménynél megállapítandó 
térítési díjakról korábban minden településen önállóan döntöttünk, jogszabályváltozás 
következtében a gesztor önkormányzatnak, így Gyula Város önkormányzatának kell rendeletbe 
foglalnia ezt. Korábban arról rendelkeztünk, hogy ne így legyen és ez az átalakítás történik meg és 
Gyula Város Önkormányzata fogja a hasonló változásokról szóló határozatot rendeletbe foglalni. 
Ha nincs kérdés, észrevétel, hozzászólás, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a 
10/2012.(I.11.) számú Többcélú Társulási határozat hatályon kívül helyezi, 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: 
 
126/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
 
Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 10/2012.(I.11.) számú 
Többcélú Társulási határozat hatályon kívül helyezi. 
 
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 
             Dr. Görgényi Ernő elnök 
             Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
Határid ő: azonnal 
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9/ Tájékoztatás a kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről 
 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Azért kértük az irodát ennek az anyagnak az elkészítésére, mert azt reméltük a nyár elején még, 
mikor utoljára találkoztunk, hogy szeptemberre már több információval fogunk rendelkezni a 
kistérségek jövőjét illetően. Mindannyiunk előtt ismert, hogy olyan jogszabályi változások előtt 
állunk és olyan a közigazgatási korszerűsítését eredményező szervezeti változások előtt állunk, 
amelyek érintik a kistérségeket is. Az önkormányzati törvény nem beszél a kistérségekről, a 
települések közötti társulásnak nevezi meg. A költségvetési tervezetben, amelyet az Országgyűlés 
elé terjesztettek nem találkozunk a kistérségek fogalmával és finanszírozásával. Módosító 
indítványban már láttuk, hogy ismét van arról szó, hogy amennyiben a jogszabálynak megfelelően 
a társulásunkat fenntartjuk és tovább kívánjuk működtetni valamilyen formában erre lehetőség 
lesz június hónapig és ennek, talán ha a módosítást elfogadják, lehet finanszírozása, fedezete is, de 
még semmi konkrétat nem látunk. Az irodavezető asszony összefoglalta nagyon szépen azokat az 
információkat, amelyek a kistérségek megszűnésével összefüggésben, jogszabályokban, vagy 
különféle nyilatkozatok megjelentek. Ez alapján a Társulási Tanácsnak majd döntenie kell arról, 
hogy fent kívánjuk-e tartani ezt a fajta együttműködést vagy nem, és ha nem, ilyen formában, 
akkor milyen formában és milyen feladatellátással kívánunk majd társulni és kívánunk-e 
együttműködni. Véleményt cseréltünk már egymással, több alkalommal, ez megtörtént a Pénzügyi 
és Ellenőrző Bizottságülésen is. Kérem a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy 
szíveskedjen tájékoztatni, hogy milyen álláspont alakult ki. 
 
Szűcsné Gergely Györgyi (Pénzügyi Bizottság elnöke, Lőkösháza polgármester)  
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azon a véleményen van, hogy 
ahhoz, hogy erről a kérdésről érdemben lehessen dönteni ezért további információra van szükség, 
hiszen annak idején a kistérségek létrehozását is a jogszabályi kereteken túl anyagi ösztönzéssel is 
motiválták és nyilván a magasabb színvonalú közös feladatellátás reményét várta, ami be is 
következett. Most viszont a folytatást illetően alapvető jogszabályok meglétének hiányában elvi 
határozatot tudunk csak hozni, amit az első határozati javaslat tartalmaz. Visszautalnék a 
kistérségek megalakulására azzal, hogy arról is a települések Képviselő-testületei is döntöttek 
minősített többséggel és természetesen a további sorsukról is a településeknek tárgyalnia kell. 
Ezért azt a határozati javaslatot támogatjuk, amelyben minden település Képviselő-testülete a 
meglévő és a hiányzó információk birtokában egyfajta szándéknyilatkozatot követően kerül a 
Társulási Tanács elé ez a témakör. Ezért az első határozati javaslat elfogadását támogatja a 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. A második határozati javaslatot pedig kérjük levenni az ülés 
napirendjéről, hiszen ez konkrét dolgot fogalmaz meg és ennek még a realitását nem látjuk.  
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Az egyes számú határozati javaslat még azzal lenne kiegészítve, hogy a tagönkormányzatok a 
jogszabályok megismerését követően döntsenek. Még lehet olyan jogszabályváltozás, ami 
befolyásolhatja a döntésünket. Mindenképp kell hozzá jogszabályi ismeret, mert nem tudunk a 
nélkül dönteni. Ha nincs kérdés, észrevétel hozzászólás, kérem, szavazzunk, a kettes határozati 
javaslattal pedig eredeteiben kivesszük. Aki elfogadja, hogy a tagönkormányzatok a jogszabályok, 
a költségvetés és a finanszírozási lehetőségek megismerését követően a képviselő-testületi 
ülésükön döntsenek a társulás jövőjéről, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene? 
 
 
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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127/2012.(IX.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: 
   
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a 
tagönkormányzatok a jogszabályok, a költségvetés és a finanszírozási lehetőségek megismerését 
követően a képviselő-testületi ülésükön döntenek a társulás jövőjéről.  
 
Felelős: Kalcsó Istvánné alelnök 

  Dr. Görgényi Ernő elnök 
             tagönkormányzat polgármesterei 
             Klemmné Kalcsó Lilla irodavezető 
Határid ő: értelem szerint 

 

IV.  Bejelentések:  

 

Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Az elején elfelejtettem tájékoztatás képpen elmondani és lehet, hogy illetlenség volt részemről, 
hogy Dr. Görgényi Ernő polgármester úr, akadályoztatása miatt vezetem az ülést. Polgármester 
urat pedig Galbács Mihály alpolgármester úr helyettesíti teljes joggal, viszont az ülést az SZMSZ-
ünk szerint kellet, hogy levezessem.  
 
Szelezsánné Poptyilikán Anikó (Pedagógiai Szakszolgálat igazgató) 
Október 14-én vasárnap délután lesz a rendezvénytéren az összefogás a mellrák ellen nevű 
rendezvény, amelyre szeretettel várunk minden gyulai és kistérségi lakost, aki ilyen nemes ügy 
érdekében eljön és támogatná a rendezvényünket megjelenésével. A rendezvényen egészségügyi 
mérések, táncos, zenés összeállítások lesznek. Mindenkit szeretettel várunk. 
 
Kalcsó Istvánné (Társulás Tanács alelnöke, Kétegyháza polgármester) 
Köszönjük az információt. Ha nincs több bejelenteni való, kérdés, észrevétel, a mai Társulási 
Tanácsülésünket bezárom. Köszönöm mindenkinek a figyelmet és a mai munkát. 
 
 
Gyula, 2012. szeptember 26. 

 

---------------------------------------   ----------------------------------------- 
    Kalcsó Istvánné alelnök                              Pluhár László jkv hitelesítő 
 
      
 
 
 
 

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


