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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. április 19-én  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 7 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Huszár Zoltán Kunfehértó polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Huszár Zoltán személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 7 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati 
felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működésével 
kapcsolatos hatósági szerződés elfogadása  

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016.évről szóló 
szakmai beszámolójának elfogadása 

4. Egyebek 
 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése 
pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy két intézmény kapcsán van érdekeltségük a pályázatban, az egyik a 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, a másik pedig a Családok Átmeneti Otthona. Elmondja, 
hogy hat-hét évvel ezelőtt a hajléktalan szálló részesült olyan pályázati forrásban, ami kizáró 
ok lehet a mostaninál, és még egyelőre még nem találták meg a kiskaput. De a Családok 
Átmeneti Otthonára ott egészen biztosan, szeretnének pályázatot beadni, még pedig úgy 
nevezett külső férőhely kialakítására. Ennek az lenne a célja, hogy az intézményből kilépő 
családok, akik már részben készen állnak vagy kinőtték már az intézményt és tudnának már 
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önálló életet élni, de még nem teljesen önállóak, azok az intézmény kötelékében maradnak de 
még is csak egy saját otthon szerűben, önkormányzati lakásban tudnak élni, a kollégák 
kontrollja mellett. A meglévő intézményi létszám 10%-ig lehet pályázni erre, de hogy ha 
megtalálják a lehetőséget rá, akkor a Hajléktalanok Átmeneti szállására is szeretnék 
benyújtani. A pályázat még nem készült el, de ezért kérik, a tanács támogatását, hogy ne 
kelljen ezért rendkívüli ülést összehívni. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezi, hogy a keret, ami meghatározásra kerül, az összességére vonatkozik-e? 
 
Juhász György: 
Igen, több szolgáltatásra is pályázhat, de összességére vonatkozik. 
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
6/2017.HTKT hat. 
EFOP-2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra 
beadandó pályázat engedélyezése 

 
H a t á r o z a t 

 
1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul az EFOP-

2.2.3-17 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra 
pályázat benyújtásához. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó 
összköltsége nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot, azaz egyszáz millió forintot. 
 

2. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt, akadályoztatása esetén az Alelnököt, 
hogy az EFOP-2.2.3-17 azonosító számú pályázat benyújtásával kapcsolatos 
dokumentációkat aláírja és az egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős:  Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
             Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  6/2017 HTKT hat. (04.19.) sz. határozataként be kell vezetni.  
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2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
működésével kapcsolatos hatósági szerződés elfogadása  
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy ezt az előterjesztést is Juhász György készítette, megkéri, hogy foglalja össze 
az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy a tavalyi évben tartott egy ellenőrzést a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal. Ennek kapcsán több észrevételt tettek, ezek egy részét megválaszolták, amit 
elfogadtak, de tárgyi feltételek tekintetében jeleztek néhány olyan problémát, amik eddig is 
fennálltak és tudtak is róla, hogy nincs meg minden intézményi egységben a rendeletben előírt 
tárgyi feltételek összessége. Ez három települést érint, Kiskunhalast, Kunfehértót és Tompát. 
Tompán az intézményvezető kollégával beszélt, és ott úgy néz ki, hogy különösebb beruházás 
nélkül megoldható. A hatósági szerződést, azt a kormányhivatal ajánlja meg egy ilyen 
esetben, amelyben az intézmény vállalja, hogy a problémákat megoldja.  
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezné, hogy erre a témára vannak-e pályázati lehetőségek, az elmúlt évek pályázataiból 
kiindulva? 
 
Juhász György: 
Alapszolgáltatásokra van kiírva pályázat, az már eljutott hozzá, május 29. beadási dátumú, 
azt fogják majd átnézni, hogy mire lehetne majd adaptálni. Kiskunhalas tekintetében várják a 
pályázati kiírást.  
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
7/2017.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működésével 
kapcsolatos hatósági szerződés elfogadása  

 
 

H a t á r o z a t 
 
        A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működésével kapcsolatos, a Bács-Kiskun 
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Megyei Kormányhivatallal kötendő hatósági szerződés tervezetét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, egyúttal felhatalmazza a tanács elnökét annak aláírására.  
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős : Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető Nyúl u. 5-7.  

 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  7/2017 HTKT hat. (04.19.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
2016.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász György intézményvezetőt, foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy a beszámoló, annyiban változott a tavalyihoz képest, hogy míg tavaly külön 
dokumentumokba tették az intézmények beszámolóit, most egységes szerkezetbe foglalták az 
egészet.  
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
 
8/2017.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016. évről szóló 
szakmai beszámolójának elfogadása 

H a t á r o z a t 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016.évről szóló szakmai beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
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Határidő: azonnal  
Felelős : Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető Nyúl u. 5-7.  
 
         
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  8/2017 HTKT hat. (04.19.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Brassó Imre Albert: 
Annyit szeretne csak elmondani, hogy a mai napon már kétszer egyeztettek a 
katasztrófavédelemmel. Beszélt Babud Úrral és amennyiben a polgármestereknek szüksége 
len ne segítségre aggregátorokat tudnak felajánlani.  
 
Maczkó József: 
Három témája lenne. Az első az a Mi megyénk című rendezvény. Szerinte el kellene rá kezdeni 
készülni. Június 2. az időpont. Annyi kérése lenne, ha akarnak menni, akkor el kellene kezdeni 
a szervezést. A másik dolog, hogy megalakult Kelebián a Felső-Bácska Homokhát 
Értékmegőrző Natúrpark Egyesület. Ez tizenkét települést magába foglaló szerveződés. A 
kistérségéből kettő település vesz részt benne, Tompa és Kelebia. E-mailek fognak kimenni a 
térségi településekre, azokkal a civil szervezetekkel szeretnék felvenni a kapcsolatot, akik 
településvédelemmel, természetvédelemmel foglalkoznak az adott települése. A harmadik, már 
megkapta a kistérség támogatását, de szeretné továbbra is a megerősítést. Kiírták a helyi 
foglalkozatási együttműködésekre a pályázatot, ez az úgynevezett Paktumos pályázat. Ezzel 
kapcsolatban Kelebia egy éve dolgozik együtt a megyével. Kérné, hogy továbbra is 
Kelebiának a vezető szerepét hagyja meg a kistérség.  
 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                elnök 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Huszár Zoltán 
  


