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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. február 20-án  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye:  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme 

Kiskunhalas Hősök tere 1.   
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 9 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Ferenc Pirtó polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 9 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Nagy Ferenc személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 9 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. 
(II.22.) HTKT határozat módosítása 

2. Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetése 
3. SZSZK szakmai programjának felülvizsgálata 
4. Nyilatkozat és szakmai terv elfogadása a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti 
telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában. 

5. Egyebek 
 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 
7/2016. (II.22.) HTKT határozat módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Csendes Ildikó és Paska Istvánné készítette. Átadja nekik a 
szót. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy gyakorlatilag az utolsó előirányzat módosításra került sor a 2016. évet 
érintve. Az előterjesztésbe leírták, hogy milyen összegeket és témákban mozgattak a módosítás 
során. Elmondja, hogy mindig el szokták küldeni a társulási anyagot a könyvvizsgálónak a 
módosítás kapcsán is, bár ő nem ír róla jelentést, de meg szokta nézni, és ő javíttatta a 
módosítást is, ami szintén ki lett küldve. A 105.090 Ft-ot már most bekorrigálták volna a 
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módosításba, ami a normatíva elszámolásból adódik, de ezt csak a beszámolóban vehetik 
figyelembe, úgy hogy ez majd meg fog jelenni a beszámolóban. A négy pont, amit változtattak 
az ágazati pótlék változása, a bérkompenzáció változása, Zsana községnél biztosítottak 
jutalom kifizetést a dolgozóknak, valamint az októberi normatíva egyeztetés kapcsán az 
összeg. 
 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
2/2017.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.22.) HTKT 
határozat módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
        A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi 
költségvetésének módosítását a többször módosított 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról 34. § (4)-(5) bekezdése, valamint a többször módosított az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet társulások 
költségvetésére vonatkozó előírások alapján és elfogadja az alábbiak szerint: 
 
2016. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Társulási Tanács összevont 2016. évi költségvetése az alábbiak szerint épül fel: 

 
1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

- adószám: 15542315-1-03  
- törzsszám: 542319 
 

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Intézmény 
- adószám: 15761581-2-03 
- törzsszám: 761585 

 
 (1) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.22.) HTKT határozata (1) bekezdése 
helyébe a következő határozat lép:  

 
(1) A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      1.166.362.202 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.166.362.202 Ft-ban 
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b) Bevételi főösszegét:  1.166.362.202 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.089.134.714 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -77.227.488 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -67.830.488 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -9.397.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Társulási Tanács a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások 
összegét:  0 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          0 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  0 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Társulási Tanács a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 
finanszírozási célú kiadások együtt):  -77.227.488 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -67.830.488 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -9.397.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A Társulási Tanács az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  77.227.488 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  77.227.488 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  0 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 
(4) A Társulási Tanács az intézménye központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 
782.418.579 Ft-ban állapítja meg. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető 
Értesül: Csendes Ildikó osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  2/2017 HTKT hat. (02.20.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
 
Napirend tárgya: Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetése 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Csendes Ildikó és Paska Istvánné készítette. Átadja nekik a 
szót. 
 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy bár még nagyon újak az Erzsikével, de igyekeztek sok időt áldozni arra, hogy 
az anyag jól sikerüljön. A könyvvizsgáló asszony jelentése alapján megfelelő is lett. 
Gyakorlatilag az emelkedés oka, hogy egyelőre a Szociális Szolgáltató Központ 
(továbbiakban: SzSzK) hozzájárulása lett kevesebb, és így a többi önkormányzatnak kellett 
úgy mond többet beleáldoznia a dologba, de ez év közben módosulhat a 2017-es 
elszámolásnál. Nyilván a bérnövekedés is emelkedést jelentett, a 161.000 Ft-os emelkedés 
többlet költséget von maga után, így ez alapján muszáj volt emelniük a hozzájárulásokat.  
 
 
Brassó Imre Albert: 
Kérdezné, hogy a bérnövekedésre valami kompenzáció várható-e a későbbiekben valamilyen 
módon államilag esetleg. 
 
 
Fülöp Róbert: 
Ő annyit tud elmondani, hogy ez a szintű béremelkedés önkormányzatoknál nagy számban 
okoz problémát. Tehát erről tudnak és majd ezt valamilyen módon próbálják kezelni, de ezt 
csak szóbeszéd alapján hallotta. Vizsgálódnak, nézik és tudják azt, hogy ez a 25% mértékű 
emelés ez ott ahol nem változott a bevételi sor ott hogyan fogják tudni ezt kezelni az 
önkormányzatok. És elképzelhető, hogy itt lesz normatíva változás, ami alapján majd ezt 
kikorrigálják. És nem teljes egészében az önkormányzatot fogja terhelni. De most 
pillanatnyilag nem látszódik, hogy ez reális beszélgetés vagy csak szóbeszéd. De ezzel 
kapcsolatban meg lehet fogalmazni akár a szakágazat irányában egy jelzést, amit akár 
közösen a kistérség megtehet, hogy ez itt egy nagyon kemény lépés volt a bérnövekedés, és 
ezzel szemben várnának akkor valamilyen normatíva változást. 
 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
 
3/2017.HTKT hat. 
Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetése 

 
H a t á r o z a t 

 
        Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi 
költségvetését Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), a 2011. évi CXCV. törvény az 
államháztartásról 26. § (1) bekezdése, valamint a többször módosított az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet társulások 
költségvetésére vonatkozó előírások alapján és elfogadja az alábbiak szerint: 
 
2017. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2017. évi költségvetése az alábbiak szerint 
épül fel: 

 
3. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

- adószám: 15542315-1-03  
- törzsszám: 542319 
 

4. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Intézmény 
- adószám: 15761581-2-03 
- törzsszám: 761585 

 
(1) A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi összevont – Társulás, Intézmény – költségvetése  
 

a) kiadási főösszegét       846.434.653 Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét    846.434.653 Ft-ban 

b) bevételi főösszegét        846.434.653 Ft-ban 

     ezen belül a költségvetési bevételek összegét              849.434.653Ft-ban 
állapítja meg. 
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(2) A Társulási Tanács az intézményfenntartói támogatásának előirányzatát 643.572.242 Ft-
ban állapítja meg. 
 
Záradék:  
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. 29/A. § (b) bekezdése, illetve a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető 
ügyletet, valamint a 45. § (1) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)-ben 
meghatározott saját bevételekkel a következő három évben nem tervez. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó 
döntéseit, figyelemmel a 368/2011.Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelet 56. § (2) bekezdésében foglalt szabályokra a 6. számú melléklet 
mutatja be. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint 
Társulásunk közvetett támogatásokat nem nyújt. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évben önként vállalt feladatokat lát el. A 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017. évben kötelező 
feladatokat lát el.  
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági 
tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi bevételeit jogcímenként 2a. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi kiadásait feladatonként és kiemelt 
előirányzatonként a 2b. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2017. évi bevételeit a 3a. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2017. évi kiadásai t a 3b. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
2017. évi összesített szociális támogatás igénylést a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntéseit 
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét 
a 6. számú melléklet tartalmazza. 
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A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
(1) A Társulás az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az 
államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás 
végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen Társulási Tanács határozat előírásainak 
megfelelően hajtja végre a Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ útján. 
  
(2) A Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv előirányzatainak módosítására 
a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § (5) bekezdés alapján kell eljárni. A 
Társulási Tanács a 2017. évi költségvetésről szóló határozatát Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által a központi költségvetésből leigényelt központosított pótelőirányzatok és 
az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.  
Külön nem szabályozott esetekben minden költségvetést érintő döntéskor a költségvetési 
határozatot módosítani kell. 
 
(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, mint költségvetési 
szerv részére a finanszírozást a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint, havi 
ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsájtja 
rendelkezésre a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal. 
 
(4) A Társulás költségvetéséből támogatott szerv (Kiskunhalas Város Önkormányzata) köteles 
a részére juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának. 
 
(5) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Társulás Pénzügyi, Költségvetési 
Bizottság a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi. 
 
(6) Minden pályázat benyújtása csak a Társulási Tanács döntése alapján lehetséges mind a 
Társulás, mind a Szociális Szolgáltató Központ esetében. 
 
(7) Az év közben teljesített intézményi működési bevétel, valamint felhalmozási bevétel 
többletből - figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. § -ban foglaltakat - 
csak az irányító szerv előzetes engedélyével a felhasználásra engedélyezett többletnek 
megfelelő összeg, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után 
használható fel. 
 

Gazdálkodás szabályai 
 

(1) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központja a Társulási Tanács által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a 
kiemelt előirányzatokat köteles betartani. 
 
(2) A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi költségvetési előirányzatai e 
határozatban megfogalmazottakhoz képest változhatnak a költségvetési szerv saját hatáskörű 
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előirányzat módosítása miatt, valamint a Társulási Tanács évközi döntése értelmében. A saját 
hatáskörű előirányzat módosításról tárgynegyedévet követő hónap 5-ig kell adatot szolgáltatni 
a munkaszervezeti feladatokat ellátót Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-
és gazdálkodási Osztályvezetője részére. 
 
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor 
engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési 
többletigénye nem keletkezik. 
 
(4) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ saját 
költségvetéséből olyan felhalmozási kiadást, amelyek a tárgyévben működési többlet 
kiadással járnak, kizárólag a Társulási Tanács előzetes engedélyével teljesíthet. A Szociális 
Szolgáltató Központ vezetője köteles a Társulási Tanács döntését megelőzően a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi – és 
Gazdálkodási Osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes 
számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért. 
 
 
(5) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás költségvetési határozatában megjelenő Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait a társulási-tanács döntése nélkül, saját 
hatáskörében 5.000.000 Ft összeghatárig  módosíthatja, a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) 
bekezdése alapján. 
 
(6) Amennyiben a központi költségvetésből Kiskunhalas Város Önkormányzata által 
leigényelt, a Társulás önként vállalt feladat ellátásának elszámolása során a Társulásnak abból 
keletkezik visszafizetési kötelezettsége, hogy az adatot szolgáltató társult önkormányzat neki 
felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak 
következményét – támogatás csökkentését –az adatot szolgáltató önkormányzat viseli. 
 

(7) Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, 

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és 

c)  törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez 
megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos 
szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a szerződést kötő nem alkalmaz, 
vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül 
ellátandó feladat. 

(8) A Társulás és intézményének házipénztáraiban a napi záró pénzkészlet 500.000 forintot 
meghaladó részét naponta be kell fizetni az intézmény folyószámlájára.    
A költségvetési szerv házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető 

a) személyi juttatás körében, 
b) készpénzelőleg, 
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c) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés, 
d) számlázott szellemi tevékenység, 
e) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összeg alatti kifizetés, 
f) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése, 
g) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 

esetén. 
 
(9) A maradvány elszámolása során az intézménytől elvonásra kerül: 

a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része 
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem 

köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások maradványához 
az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része  
a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege 
a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek 

többlete 
a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege  
a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 
A 2017. évi költségvetés végrehajtására az e határozatban nem szabályozott kérdésekben a 
módosított államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a többször módosított 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” 
előírásai az irányadóak. 
 
Jelen határozat rendelkezéseit 2017. költségvetési évre, 2017. január 01.-től kell alkalmazni. 
 
A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatalt, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján készítse el a Társulás elemi 
költségvetését és a Társulási Tanács Elnöke által jóváhagyott (368/2011. Korm.rendelet 33. § 
(1) bekezdés) elemi költségvetéseket nyújtsa be a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 
vonatkozásában, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához. 
 
 
Határidő: 2017. március 17.  illetve folyamatos 
Felelős: Csendes Ildikó, pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 
Értesül: Csendes Ildikó, pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 
Oláhné Rózsa Zsuzsanna HTKT referens 
Tagönkormányzatok 
Juhász György HTKT SzSzK intézményvezető           
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  3/2017 HTKT hat. (02.20.) sz. határozataként be kell vezetni.  
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3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: SZSZK szakmai programjának felülvizsgálata 
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász György intézményvezetőt, foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy évente felül kell vizsgálni a szociális szolgáltatók szakmai programjait, és 
ennek kapcsán készült el az előterjesztés. A legtöbb intézményt nem érintette változás, 
jellemzően a család- és gyermekjóléti szolgálatnál jelenik meg ahol az éves programok 
kapcsán kell aktualizálni. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
 
4/2017.HTKT hat. 
SZSZK szakmai programjának felülvizsgálata 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó, a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által elvégzett Szakmai Programok 
felülvizsgálatát és módosítását, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György, HTKT SZSZK intézményvezető 
 
         
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  4/2017 HTKT hat. (02.20.) sz. határozataként be kell vezetni.  
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4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Nyilatkozat és szakmai terv elfogadása a Halas Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. 
szám alatti telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában. 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy ezt az előterjesztést is Juhász György készítette, megkéri, hogy foglalja össze 
az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy a két harkakötönyi telephely vonatkozásában a működési engedély illetve 
most már bejegyzésnek hívják, az nem határozatlan idejű, ez december 31-én lejárt, ilyenkor 
van lehetőség meghosszabbítani a bejegyzést. Az engedélyező hatóság ezt 2018. december 31-
ig jelezte, hogy meg tudja tenni és ennek kapcsán kellett igazolni egy nyilatkozatban azt, hogy 
valóban szükség van ezekre a szolgáltatásokra, hogy indokoltak ellátási szempontból. Illetve, 
polgármester úrral közösen megpróbáltak egy ütemtervet készíteni a két telephelyre 
vonatkozóan, hogy a következő két évben közösen oldják meg a kistérséggel program 
tematikáját. 
 
Brassó Imre Albert: 
Elmondja, hogy ezt az anyagot a harkakötönyi testületi ülésen elfogadták. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
 
 
5/2017.HTKT hat. 
Nyilatkozat és szakmai terv elfogadása a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti 
telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában. 

 
H a t á r o z a t 

 
Nyilatkozat ellátási érdekről a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti telephelyein 
nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában: 
 
Halas Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. 
és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti telephelyei 10-10 fő engedélyezett férőhelyszámmal 
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rendelkeznek. Ezek a férőhelyek folyamatosan betöltöttek. A harkakötönyi telephelyekre 
vonatkozólag jelenleg 10 várakozik intézményi elhelyezésre. 
Az intézmény többi telephelyén is minden férőhely foglalt. A kiskunhalasi idősek otthonában 
37 fő, a kiskunhalasi időskorúak gondozóházában 27 fő, a tompai idősek otthonában 24 fő, a 
kisszállási idősek otthonában 11 fő. 
Amennyiben a harkakötönyi telephelyek működési engedélye nem kerül meghosszabbításra, 
az intézmény nem tudja megoldani az ott lakó ellátottak elhelyezését, továbbá a kistérség 
egészét érintően nőni fog a várakozók száma. 
Ezért a harkakötönyi telephelyek bejegyzésének meghosszabbítása érinti az ott élő 10-10 fő 
ellátottat, Harkakötöny településen élő idős embereket, a kistérségi intézmény minden 
időseket ellátó telephelyét, ezen keresztül a kistérség érintett településein minden idősotthoni 
szolgáltatást igénybe venni kívánó rászoruló embert. És itt emelném ki a telephelyeken 
dolgozó ápolók munkahelyeit, amiket kistelepülés révén nehéz pótolni.  
 
 
Szakmai terv a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti telephelyein nyújtott 
idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában: 
 

1.) Harkakötöny Község Képviselő-testülete kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a 
Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti telephelyek 
fenntartásában a továbbiakban is folyamatosan, hosszú távon kíván részt venni. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Brassó Imre polgármester 
 

2.) Harkakötöny Község Képviselő-testülete tartalékot képez a telephelyek átalakítása, 
bővítése céljából. 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Brassó Imre polgármester 
 

3.) Harkakötöny Község Képviselő-testülete megvizsgáltatja annak lehetőségét, hogy a 
Bem u. 2. szám alatti telephely bővíthető-e az orvosi rendelő felé. Továbbá 
megvizsgálja az orvosi rendelő máshol történő elhelyezésének lehetőségét. 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Brassó Imre polgármester, Juhász György intézményvezető 
 

4.) A 3. pontban leírtak megvalósíthatósága esetén műszaki tervek elkészítése és ezek 
engedélyezése. Kivitelezéshez kapcsolódó pályázatok figyelése, beadása. Szükség 
esetén további tartalék képzése a 2018. évi költségvetésben. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Brassó Imre polgármester, Juhász György intézményvezető 
 

5.) Kivitelezés megvalósítása. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Brassó Imre polgármester, Juhász György intézményvezető 
 

6.) Működéshez kapcsolódó engedélyek ügyintézése, megszerzése. 
Határidő: 2018. december 31. 
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Felelős: Brassó Imre polgármester, Juhász György intézményvezető 
 

7.) Amennyiben a 3. pont leírtak nem megvalósíthatóak, annak vizsgálata, hogy a 
harkakötönyi telephelyeken lakó ellátottak elhelyezhetők-e a kiskunhalasi idősek 
otthonában, az otthon épületeinek átalakításával és bővítésével. 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Juhász György intézményvezető 
 

8.) A 7. pontban leírtak megvalósíthatósága esetén kiviteli tervek elkészíttetése. 
Kivitelezéshez kapcsolódó pályázatok figyelése, beadása. Szükség esetén tartalék 
képzése a 2018. évi költségvetésben. 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Juhász György intézményvezető 
 

9.) Kivitelezés megvalósítása. 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős: Juhász György intézményvezető 
 

10.) Működéshez kapcsolódó engedélyek ügyintézése, megszerzése. 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Juhász György intézményvezető 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Határozatról értesül: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
Brassó Imre Albert, Harkakötöny Község Polgármestere 
Juhász György, HTKT SzSzK intézményvezetője  
Oláhné Rózsa Zsuzsanna, HTKT referens 
 
 
         
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 5 /2017 HTKT hat. (02.20.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
 
Fülöp Róbert: 
Az ivóvízminőség javító társulás tagjainak mondaná, hogy velük együtt közösen lesz jövő 
héten hétfőn délután egy társulási ülés. Szeretné kérni, hogy aki tud, az vegyen részt rajta. 
Kérdezi Véh Lászlót, hogy náluk van-e valami probléma ezzel kapcsolatban? 
 
Véh László: 
Náluk nincs.  
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Fülöp Róbert: 
A víz minőségét vizsgálják kritikus szemmel, kaptak felhívást rendkívüli ellenőrzés várható 
ebben a témában, hogy az ivóvíz minőségét fogják majd megvizsgálni. Ha ez rendben lesz, 
ezzel kapcsolatban kell majd egy jelentést leadni. A másik, amit még szeretne jelezni, hogy a 
természetjárók voltak nála, akik ígérték a túraútvonalak feltérképezését. Elmondták, hogy már 
meg vannak GPS koordináták, Balotaszállás, Kunfehértó, Harkakötöny, és Pirtó 
túraútvonalak bejárásra kerültek. Ehhez kérnének majd segítséget, hogy az érintett terület 
tulajdonosokkal fel tudják venni a kapcsolatot.  
 
Csendes Ildikó: 
Könyvvizsgáló asszony kérése, hogy a költségvetéshez tartozó településenkénti táblát írják alá 
polgármester urak. 
 
Simon István: 
Megköszöni, hogy némely település már megküldte a tagi befizetések alakulásáról hozott 
határozatokat. Kéri, hogy a többi település is, aki még nem tette, küldjön részére egy 
kivonatot.  
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                elnök 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Nagy Ferenc 
  


