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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. június 19-én  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye:  Zsana, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár  

Zsana, Ady E.u.2 
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van  fő,  a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Visnyei Miklóst, Zsana község polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 6 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Visnyei Miklós személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 6 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. Felhatalmazás adományozási szerződés aláírására 
2. Támogató szolgálatok működési feltételeinek javítására az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma megbízásából és nevében, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által kiírt pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 

3. Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
tulajdonában lévő Mitsubishi L 200 típusú gépjármű adásvételi szerződésének 
megkötéséhez  

4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 
(II.22.) HTKT határozat módosítása  

5. HTKT SZSZK Alapító okiratának módosítása  
6. Egyebek  

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Felhatalmazás adományozási szerződés aláírására 
 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztés készítője Baics Tamás a mai ülésen nem tudott megjelenni. 
Röviden összefoglalja az előterjesztést. Elmondja, hogy ez inkább egy kistérségi megmozdulás 
volt, mint egy települést érintő. Ennek megfelelően a kistérség írná alá a támogatási 
szerződést. Így egy defibrillátort kapna a kistérség, amihez kéri a társulást, hogy adjanak 
javaslatot, hol lenne a legjobb helye. 
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Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
12/2017.HTKT hat. 
Felhatalmazás adományozási szerződés aláírására 

 
H a t á r o z a t 

 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  12/2017 HTKT hat. (06.19.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
 
Napirend tárgya: Támogató szolgálatok működési feltételeinek javítására az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság által kiírt pályázati felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri az előterjesztés készítőjét, Juhász Györgyöt foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Az utóbbi évente megjelenik egy pályázat, a támogató szolgálatoknak a technikai feltételek 
korszerűsítésére, tavaly is adtak be ilyen pályázatot, de akkor nem nyertek. Idén átkerült a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz a pályázatok lebonyolítása. Szeretnék újra 
benyújtani remélve, hogy egyszer ők is nyernek. Nem csak az a cél, mivel 100%-os a 
finanszírozása, hogy egy új járművet szerezzenek ingyen, hanem valóban szükséges lenne az 
öreg citroen jumpy lecserélése. Kéri a társulási tanácsot, hogy támogassák a pályázat 
benyújtását. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
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Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
13/2017.HTKT hat. 
Támogató szolgálatok működési feltételeinek javítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából és nevében, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázati 
felhívásra beadandó pályázat engedélyezése 

 
H a t á r o z a t 

 
 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 13 /2017 HTKT hat. (06.19.) sz. határozataként be kell vezetni. 
  
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központ tulajdonában lévő Mitsubishi L 200 típusú gépjármű adásvételi szerződésének 
megkötéséhez  
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést intézményvezető úr készítette. Elmondja, hogy tudni kell, 
hogy ezt az autót az utóbbi időben már Kiskunhalas Város Önkormányzata használta, annak 
ellenére, hogy ez az autó kistérségi tulajdonban volt, a tanyagondnoki szolgálathoz kérték 
kölcsön. Eléggé nehézkes ennek a fenntartása, főleg, hogy autótörésekre is sor került, nagyon 
nehéz belőle kilátni a kollégáknak, nem tudják jól kezelni ezt a nem kis autót. Így arra a 
döntésre jutottak, hogy jó len ne ezt egy fiatalabbra és olcsóbban fenntartható autóra 
lecserélni. Erre kérnének most felhatalmazást a társulástól, mert ez most az Szociális 
Szolgáltató Központ (továbbiakban: SzSzK) tulajdonában van. Amit vásárolnának az is az 
SzSzK tulajdonába kerülne.  
 
Juhász György: 
Annyit tenne hozzá, hogy ez a terepjáró eredetileg a tanyasi gondozottak ellátására szolgált. 
Amiatt alkalmatlan feladatra, hogy nehéz beszállni, idős embert nem tudnak oda felültetni, 
nagyon szűk hátul a hely és ezért is ajánlották fel a városnak, mert ők nem tudták kihasználni.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
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14/2017.HTKT hat. 
Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
tulajdonában lévő Mitsubishi L 200 típusú gépjármű adásvételi szerződésének megkötéséhez  

 
H a t á r o z a t 

 
 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 14 /2017 HTKT hat. (06.19.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II.22.) HTKT határozat módosítása  
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri az előterjesztés készítőjét, Csendes Ildikót foglalja össze az anyagot. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy a szokásos módosításokra került sor, konkrétan a szociális ágazati összevont 
pótlék az, amit később kapunk meg a központi költségvetésből, és amikor ők megkapják, mint 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, ilyenkor adják át a társulás részére. Itt annyi a különbség 
a tavalyhoz képest, hogy tavaly még kettébontották ágazati és kiegészítő ágazati pótlékra, 
idéntől összevont ágazati pótlékként jön le a központi költségvetésből. Másrészt ugyan így jön 
le a bérkompenzáció utólagos elszámolással és ezt is most adják át a társulás részére. Zsana 
Önkormányzatánál van még egy Cafeteria kiegészítés, amit átadnak finanszírozásként a 
társulásnak, ezen belül is az SzSzK-nak, a Család-és Gyermekjóléti Központ, ami január 1-
jétől átment a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezetéhez, az most július 1-jétől visszakerül, így a második fél évre járó finanszírozást az 
SzSzK megkapja az önkormányzattól. Illetve az eredeti költségvetésben a Gép Károlyné Díjat 
rosszul tervezték be és ezt itt kiegészíttették.  
 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
15/2017.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.22.) HTKT 
határozat módosítása 
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H a t á r o z a t 
 
 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  15/2017 HTKT hat. (06.19.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: HTKT SZSZK Alapító okiratának módosítása  
 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy szükséges az Államkincstár útmutatása alapján módosítani kell az alapító 
okiratot. Aljegyző Asszony készítette az előterjesztést, ő most nincs jelen, Jegyző Asszonyt 
kérdezi van-e kiegészítés? 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Nincs kiegészítése. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
16/2017.HTKT hat. 
HTKT SZSZK Alapító okiratának módosítása  
 

H a t á r o z a t 
 
 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 16 /2017 HTKT hat. (06.19.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 
 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek  
 
Simon István: 
Azt gondolja mindenki előtt ismert, hogy az Emergency viszi tovább az orvosi ügyeleti 
feladatok ellátását. Elmondja, hogy változtatni kellett a tagi befizetés összegén, 545 Ft-ról 
615 Ft-ra emelkedett az összeg. Minden évben elkészítik a kimutatást, hogy hogyan is állnak, 
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van két település esetében elmaradás, az összeget majd a települések részére bocsátja. Mivel 
március 1-től működik az új felállás, ennek megfelelően a január és február még a régi tarifa 
szerint megy, a 615 ft-os pedig már a március hónaptól. Készített egy táblázatot, ami a 2017-
re vonatkozó mind a két hónapi, illetve mind a 10 hónap esetében mutatja az összegeket. Kéri 
a településeket, mivel a 2017-es évben még nem történt befizetés, ez történjen meg. 
 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                 elnök 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Visnyei Miklós 
 


