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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 4-én  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye:  Kisszállás, Fő u. 33. (volt nappali ellátó intézmény) 
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Kispál István: 
Köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy Brassó Imre Albert polgármester úr később fog 
megérkezni. 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van  8 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kispál István Kisszállás polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 8 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Kispál István személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 
Napirendre felveszi a Kiadások készpénzben történő teljesítése című előterjesztés. 
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 8 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

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

2. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ élelmezési nyersanyagnorma emelése 
3. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
4. Kiadások készpénzben történő teljesítése 
5. Egyebek 
  
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II.22.) HTKT határozat módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Paska Istvánnét, az előterjesztés készítőjét, hogy ismertesse az anyagot. 
 
Paska Istvánné: 
Elmondja, hogy a központi költségvetésből beérkezett dolgok egy része a módosítás tárgya. A 
szociális ágazat összevont pótlék az előző költségvetési módosításban az májusig volt 
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beépítve, most októberig van beépítve, és a bérkompenzáció, ezek lettek odaadva a Szociális 
Szolgáltató Központnak. A harmadik dolog, ami miatt módosítottak, volt egy határozat, a 
12/2017. Htkt határozat, amelyben hozzájárult a társulás, hogy a Kunság Halas Mentőüveg 
akciójában részt vegyenek. A buszmegállóhoz szeretnének egy defibrillátort venni. Ennek a 
kiadása és bevétele, mint támogatás van beépítve a költségvetésbe. Tehát ez a három dolog 
módosítja a költségvetést.  
 
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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
31/2017.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.22.) HTKT 
határozat módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. 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: 
 
2017. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Társulási Tanács összevont 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (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:      1.254.231.132 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.254.231.132 Ft-ban 
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b) Bevételi főösszegét:  1.254.231.132 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.169.583.203 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -84.647.929 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -66.831.032 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -17.816.897 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):  -84.647.929 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -66.831.032 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -17.816.897 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

      1.) Hiány belső finanszírozása:  84.647.929 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  72.751.489 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  11.896.440 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 
762.335.048 Ft-ban állapítja meg. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető 
Értesül: Csendes Ildikó osztályvezető 
    Juhász György SzSzK intézményvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának   31/2017 HTKT hat. (12.04.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ élelmezési nyersanyagnorma 
emelése 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt, az előterjesztés készítőjét, ismertesse az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy azért kérték a napi élelmiszernorma emelését, mert tulajdonképpen már 
2014-ben kérte már az intézmény egyszer, akkor nem került módosításra az akkori élelmezési 
norma, az akkori háromszori étkezés helyett napi ötszöri étkezést kell biztosítani. Azóta 
jelentős mértékben emelkedtek az élelmiszer árak.  
 
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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
32/2017.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ élelmezési nyersanyagnorma emelése  

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halas Többcélú 
Kistérségi Tanács Szociális Szolgáltató Központ napi élelmezési nyersanyagnormájának 
750-Ft-ra történő emelését, az alábbi részétkezésenkénti bontásban, 2018. január 01. 
napjával történő hatálybalépéssel. 

 
Reggeli  170,- 
Tízórai 50,- 
Ebéd  320,- 
Uzsonna  50,- 
Vacsora  160,- 
Összesen:  750,- 
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Határidő: 2018. január 01. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  32/2017 HTKT hat. (12.04.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy változott az intézmény működését szabályozó rendelet, olyan tekintetben, 
hogy megváltoztak a munkatársak munkaköreinek megnevezése. Tartalmi részt nem érint a 
változás, csak ezek kerültek átnevezésre. 2018. január 1-jével tudják majd a kollégák 
kinevezéseit módosítani.  
 
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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
33/2017.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halas Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
mellékelt formában és tartalommal 2018. január 01. napjával történő hatálybalépéssel. 
 
 
Határidő: 2018. január 01. 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 
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Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának   33/2017 HTKT hat. (12.04.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Kiadások készpénzben történő teljesítése 
 
Fülöp Róbert: 
Csendes Ildikó készítette, de mivel nincs jelen, megkéri Paska Istvánnét ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Paska Istvánné: 
Az Áht. 109. § (6) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotnia 
kiadások készpénzben történő teljesítéséről. Az Áht. az önkormányzatok tekintetében 
rendeletet, míg a társulás kapcsán határozatot kell érteni. Ez minden évben megtörténik 
magában a költségvetési rendeletben, de annak az elfogadása az március 15-ig kell legyen, és 
az egy naptári évre szól. Itt január 1. és a költségvetés elfogadása között van egy joghézag, 
tehát például ha januártól február végén hozza meg a társulási tanács a határozatot, akkor ott 
arra a két hónapra nincs igazán jogalapja arra, hogy a pénztárban kifizessen. Ezért kell, egy 
külön határozatban hozzák meg azt, hogy mit lehet készpénzben kifizetni, ez a visszavonásig 
vagy a módosításig érvényes. Nem tudja, hogy a többi önkormányzatnál van-e erről külön 
rendelet, de ezt meg kell hozni.  
 
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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
34/2017.HTKT hat. 
 Kiadások készpénzben történő teljesítése 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2018. január 1-i hatállyal hozott 
döntése alapján:  
„A Társulás és intézményének házipénztárából a kiadás készpénzben teljesíthető 

a) személyi juttatás körében, 
b) készpénzelőleg, 
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, 
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g) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 
esetén.” 
 
 
Határidő: 2018. január 1. 
Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető 
Értesül: Juhász György intézményvezető, HTKT SZSZK 

  Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  34 /2017 HTKT hat. (12.04.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Paska Istvánné: 
A normatíva ellenőrzés kapcsán szeretne mondani pár mondatot. A szakmai dolgozók 
létszámánál, kevesebb szakmai dolgozó volt, mint amennyien támogatásra jogosultak lettek 
volna az önkormányzatok. És ebből előfordulhat, hogy amikor normatíva ellenőrzés van és ez 
mindig később történik meg a kincstár által, visszafizetés is lehetséges. Arra kell figyelni, 
hogy az ellátotti létszám alapján jár szakmai dolgozó, és ha arra annyi kiadást nem fogunk 
elkölteni, mint amennyi normatívát kapunk, az visszafizetési kötelezettséggel fog járni.  
 
Nemes Antalné: 
Beszéltek róla, hogy bemennének a hivatalhoz és egyenként végig beszélnék, mert ők csinálják 
a tervezést és a költségvetést is az elszámolás részébe ők eddig nem kapcsolódtak bele. És 
szeretnék látni az összefüggést, hogy hogyan működik az elszámolás. 
 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 
         Fülöp Róbert 
                elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Kispál István 


