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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. február 22-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 6 fő,  a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Brassó Imre Albertet Harkakötöny község polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 6 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és elfogadják 
Brassó Imre Albert  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. 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása 
2. HTKT 2016. évi költségvetésének elfogadása  
3. HTKT SZSZK keretén belül működő Fogyatékos személyek nappali ellátása feladat átadása 

külső szolgáltató részére  
4. Beszámoló az SZSZK-ban 2015.évben végzett intézményi belső ellenőrzési tevékenységéről 
5. Egyebek 

 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Csernák Lajos készítette és megkéri, hogy röviden foglalja össze. 
 
Csernák Lajos: 
Röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy figyelembe vették azokat az állami támogatásokat, 
amelyeket a többcélú társulás, mint fenntartó kap, a székhely önkormányzaton keresztül. Itt a 
költségvetésbe menő állami támogatások, mint pénzeszköz áttétel jelenik meg államháztartáson 
belülről. Ilyen a bér kompenzáció összege, az ágazati pótléknak az elszámolása, a kiegészítő ágazati 
pótlék elszámolása illetve azoknak az EU pályázatoknak a lezárása, illetve egyetlen egy ilyen pályázat 
volt, amely a 2015-ös évben sikeresen zárult.  
 
Kispál István: 
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.  
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Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 6 igen /egyhangú/ szavazattal  meghozzák az 
alábbi határozatokat: 
 
6/2016.HTKT hat. 
 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.23.) HTKT 
határozatának módosításáról 
 
 

H a t á r o z a t 
 
A módosított 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Megállapodásának IV. fejezet 2/c. pontja alapján, a Társulás éves költségvetését a Társulási 
Tanács költségvetési határozatban állapítja meg. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2015. 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: 
 
2015. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Társulási Tanács összevont 2015. 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 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.23.) HTKT határozata (1) bekezdése helyébe a következő 
határozat lép:  

 
(1) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi összevont költségvetése 

a) kiadási főösszegét 1.194.232 e Ft-ban 
 ezen belül a költségvetési kiadások összegét 1.194.232 e Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét  1.141.142 e Ft-ban 
 c) működési többletét 924 e Ft-ban 
 d) felhalmozási hiányát  924 e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(2) A Társulási Tanács az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány összegén belül a  
 1. költségvetési egyenleg összegét 53.090 e Ft-ban 
 2. finanszírozási kiadások összegét 0 e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
(3) A Társulási Tanács az (1) bekezdésben szereplő költségvetési hiány finanszírozását 
 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 52.620 e Ft-ban 
 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 470 e Ft-ban 
 3. felhalmozási célú hitel igénybevételével 0 e Ft-ban 
hagyja jóvá. 
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(4) A Társulási Tanács az intézmény központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 747.054 
eFt-ban állapítja meg. 
 
Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2011. évi CXCV. törvény – 
az államháztartásról 34. § (4) bekezdése értelmében, 2015. december 31. napján kell alkalmazni. 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének mellékletei helyébe e határozat 
azonos számú mellékletei lépnek. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csernák Lajos osztályvezető 

Értesül: Juhász György SZSZK intézményvezető, Magyar Ildikó költségvetési csoportvezető 
               
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
6/2016. HTKT hat. (02.22.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
Napirend tárgya: HTKT 2016. évi költségvetésének elfogadása  
 
 
Fülöp Róbert:  
Elmondja, hogy az előterjesztést Csernák Lajos készítette és megkéri, hogy foglalja össze. 
 
Csernák Lajos: 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetése a 2015.évhez hasonlóan épül fel. 
Ugyanakkor bizonyos értelemben másfajta táblázatokat használtak, ezt azért használták, mert így 
nekik egyszerűbb lenne a táblázatok kezelése, ha az egységes lenne a kiskunhalasi adattartalommal. 
Elmondja, hogy a legnagyobb és legfőbb tételt jelenti a társulás költségében a szociális feladatok 
ellátása, ami a szokásos kötött formában, tehát település-időszak feladatokra lebontva jelenik meg, 
információs táblázatként. Ez nem része magának a költségvetési határozatnak, mert egyszerűbb úgy 
kezelni magát a határozatot illetve módosítani, ugyanakkor így megfelelő mélységben látja minden 
egyes polgármester a saját településének, illetve a szociális feladatinak az ellátását. A költségvetésben 
az állami támogatások adják a legnagyobb százalékot maga a szociális szolgáltató központ 
fenntartásához, ezt egészítik ki az önkormányzatoknak a saját erőforrásaik. Ebből áll az intézmény 
finanszírozás összege illetve az intézmények pedig saját bevételeik a szociális szolgáltató központ 
működését fedezik. Ismerteti a pontos adatokat. Maga a társulás költségvetése, ha a szociális részt 
kivesszük elhanyagolható minimális működési bevétellel, illetve fenntartási könyvvizsgálónak a 
díjazása a Gép Károlyné díjnak az ügyintézése, illetve a díjazási kiadásai továbbá a minimális 
üzemeltetési költségek merülnek fel. A 2013-ban kötött megállapodás alapján a fennmaradó 
betegtagdíj összegét Kiskunhalas Város Önkormányzatán keresztül a Közös Önkormányzati Hivatal 
kapja meg, mint üzemeltetési feladat elvégzéséért járó díjösszeget. Ezekből a tételekből épül fel a 
2016.évi költségvetés. Az önkormányzatoknak közlésre került egy információs táblázat, ami 
tartalmazza csak a szociális szolgáltató központnak a felosztását, még pedig olyan formában, hogy 
településként a személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok után járó dolog és dologi jellegű 
kiadások külön a központi irányítás adott településbelső felosztott részletét. Itt nem tértek el a 
megszokott formától. Ebből kerültek kiszámításra az adott összegek.  Ez lesz az adott településre eső 
összkiadás. Ezeket, az állami támogatás és az adott településre jutó szociális feladatnak az intézmény 
saját bevétele csökkentése a fennmaradó rész, amit önkormányzati hozzájárulásként kell befizetni. Ezt 
az összeget tartalmazza külön az önkormányzati hozzájárulások táblázat, mely még kiegészül a tagdíj 
illetve a Gép Károlyné díj összegével. 
A tagdíjaknál a 2015.évi tagdíjakhoz képest változás nincsen. A szociális résznél ott mindenki 



4 
 

tapasztalhat változást. Ez abból adódik, hogy az állami támogatás után a családi és gyermekjóléti 
szolgálatnak a támogatás feltételeit megváltoztatták illetve családi és gyermekjóléti központot kellett 
kialakítani kötelezően a járásszékhely településnek, önkormányzatnak. Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának kötelező feladata szinte mondhatni újként jelenik meg a rendszerben, így minden 
egyes költséget, ami ide tartozott elszámolható. Ez mind Kiskunhalas Város Önkormányzatánál jelenik 
meg, független attól, hogy az adott kolléga vagy kolléganő mely településen végezte eddig a munkáját. 
Maga a településeknél azoknál volt jelentősebb változás, akik szintén közös hivatalban működtek, 
ebben az esetben a közös hivatal székhely önkormányzata tartotta magának kötelezőnek az ellátását, ő 
tud állami támogatást is megigényelni, jogosult állami támogatásra, az ő kötelező feladata ellátni ezt a 
feladatot. Ez most már mind családsegítő és mind gyermekjóléti szolgálatot már egyben kezelik. A 
támogatásban volt olyan település, amelyiket pozitívan érintett és volt olyan település, amelyiket 
hátrányosan érintett vagy csak minimális változások voltak. 
 
Kispál István: 
A kollégákkal egyeztetett, a Kisszállási feladatok ellátása esetén a különböző feladatellátások 
finanszírozása, kiadások, bevételek, ezzel nincs is gondjuk. Elmondja, hogy a 2016. költségvetési évben 
a hozzájárulás emelkedett az önkormányzat részéről. A növekedést részben a központi irányításban 
dolgozó intézmények jubileumi jutalma okozta. Másik növekedés oka, hogy az intézmény vezetőjének 
az éves bére most ebben a költségvetésben teljes egészében a központi irányításra van tervezve, míg 
korábban a vezető bérének csak vezető pótléka volt odatervezve. Ez lenne a kérdése, hogy ezt hogyan 
értékeljék. Gyakorlatilag látják az emelkedés okát, tudják, hogy több összetevője van, míg korábban 
csak a vezetői pótlék került a központi irányítás költségei közt elszámolásra most pedig a 10 havi bér 
teljes egészében a központi irányítás költségeibe van tervezve.  
 
Nemes Antalné: 
Elmondja, hogy már korábban beszéltek erről a polgármester úrral, akkor elmondta, hogy miből 
tevődik össze. Igazából nem kapott instrukciót arra vonatkozóan, hogy az új intézményvezető bérét 
hová tegye, tudja, hogy annak idején az intézményvezető béréből két részben összetevődő pótlék jelent 
meg a központi irányításon. Miután beszéltek a polgármester úrral, felhívta Csernák Lajos 
osztályvezető urat, hogy megbeszéljék, mivel erről korábban nem volt szó. Az emelkedés pedig, egy 
elhunyt kolléganő felmentéséből adódik. 
 
 
Csernák Lajos: 
Elmondja, hogy az eddigi gyakorlatban is úgy volt, hogyha felmerült egy olyan kérdés, ami a szociális 
szolgáltató központot érintette, akkor a társulási tanács hozott egy elviek jellegű megállapodást, 
döntést vagy adott esetben határozatot is, amiben megoldotta ezt a problémát. Mikor beszéltek erről a 
kolléganővel jelezte neki, hogy erről a társulási szinten kellene meghozni ezt a döntést, hogy pontosan 
akkor melyik vezetőnek milyen összegben, milyen felbontásban tartalmazza a központi irányítás révén. 
Úgy gondolja, hogy a kettő egymástól függetlenül maga a költségvetést adott esetben jóvá lehet hagyni 
így. Ha a társulási tanács mégis úgy döntene, hogy másmilyen formában tartalmazza a központi 
irányítás a vezető bérjárulék összegét, akkor ezt egy előirányzat módosítás során rendezni lehet, és 
akkor beépül az újfajta összeg mind a társulási hozzájáruláshoz az önkormányzatok részéről, illetve a 
költségvetést is a szerint módosítják. Úgy gondolja, ez egy olyan belső módosítás, ami nem jelent 
problémát a későbbiekben sem. Ezért mondta, hogy ne nyúljanak hozzá addig a költségvetéshez, hiszen 
nincs meg az a társulási tanácsi kör, illetve rendkívüli ülést ezért nem akart összehívni. Ha itt most a 
társulási tanács megtárgyalja és dönt, hogy milyen formában szeretné a vezetők bérét a központi 
irányításban szerepeltetni, akkor abban megegyeznek és a soron következő előirányzat módosításkor 
annak megfelelően módosítják a társulás költségvetését. Kéri, hogy a mostani költségvetést ebben a 
formában a társulási tanács fogadja el. 
 
Kispál István: 
Egyetért a javaslattal, nem kéri, hogy most változtassanak ezen, nézzék meg beszéljék át és akkor az 
előirányzat módosításban esetleg változtatnak. 
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Csernák Lajos: 
Konkrétan tud mondani pontos adatokat, hogy ha ez segítség a megtárgyaláshoz. Ismerteti az 
adatokat. Elmondja, hogy mindenfajta kiadás, ami a központi irányításban szerepel, annak kicsit több 
mint 70 %-a Kiskunhalasra osztódik vissza alapvetően. Ez egy adalék információ. A társulási tanácsra 
bízza a döntést. 
 
Fülöp Róbert: 
Későbbiekben erről még beszélnek, ha nem kellően igazságos, akkor megpróbálják megtalálni az 
egyensúlyt. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén átadja a szót Elnök Úrnak. 
 
Kispál István: 
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 6 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az 
alábbi határozatokat 
 
7/2016.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetése 
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2016. évi költségvetését 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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: 
 
2016. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Társulási Tanács összevont 2016. 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 2016. évi összevont – Társulás, Intézmény – költségvetése  
 

a) kiadási főösszegét       901.766.000 Ft-ban 

ezen belül a költségvetési kiadások összegét    901.766.000 Ft-ban 

b) költségvetési bevételeinek összegét      901.766.000 Ft-ban 

c) költségvetési hiányát           0 e Ft-ban 

állapítja meg. 
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(2) A Társulási Tanács az intézményfenntartói támogatásának előirányzatát 690.527.000 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 2016. évben önként vállalt feladatokat lát el. A Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2016. évben kötelező feladatokat lát 
el. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági 
tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi bevételeit jogcímenként 2a. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 
2b. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2016. évi bevételeit a 3a. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2016. évi kiadásai t a 3b. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
2016. évi összesített szociális támogatás igénylést a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének 
előirányzatait csoportonként az 5. számú melléklet tartalmazza. A tervezett összegekben a személyi 
juttatásoknál és a munkaadókat terhelő járulékoknál figyelembe vettük a minimálbér, valamint a 
garantált bérminimum emelkedést, továbbá a szociális ágazati pótlék hatását, melyre részben az állami 
támogatás növekedés, részben az önkormányzati hozzájárulások nyújtanak fedezetet. A dologi 
kiadásoknál az élelmezési nyersanyagok áfa tartalmának módosulását vettük figyelembe az átadásra 
kerülő (egyház, állam) szociális feladatokkal együtt. A működési bevételeknél pedig az átadásra kerülő 
(egyház, állam) szociális feladatok változásának hatásával számoltunk. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntéseit számszerűsítése 
évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. 
számú melléklet tartalmazza. 
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A Társulási Tanács Elnökének szöveges indoklását a 2016. évi költségvetésről a 8. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A Társulás az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 
2016. 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 Kiskunhalas Város Önkormányzata. 
 
(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 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 2016. évi költségvetési előirányzatai e határozatban 
megfogalmazottakhoz képest változhatnak a költségvetési szerv saját hatáskörű 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 Osztályvezető részére. 
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(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 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményénél az előirányzatok módosításánál, 
átcsoportosításánál az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 34. § (5) alapján a társulás elnöke – a költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat 
módosítási lehetőségén kívül – a társulás költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások 
módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását 5.000 eFt összeghatárig, a 
társulási-tanács döntése nélkül, saját hatáskörében módosíthatja. 
 
(6) Amennyiben a központi költségvetésből Kiskunhalas Város Önkormányzata által leigényelt, a 
Társulás önként vállalt feladat ellátásának elszámolása során 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 intézmény fenntartója, illetve 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, 
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 
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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 2016. 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 2016. költségvetési évre, 2016. január 01.-től kell alkalmazni. 
 
A Társulási Tanács felszólítja a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatalt, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján készítse el a Társulás elemi 
költségvetését és a kimunkált elemi költségvetéseket nyújtsa be a Társulás és a Szociális Szolgáltató 
Központ vonatkozásában, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához. 
 
 
Határidő: 2016. március 16, illetve folyamatos 
Felelős:  Csernák Lajos, pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 
Értesül: Juhász György SZSZK intézményvezető, Magyar Ildikó költségvetési csoportvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
7/2016. HTKT hat. (02.22.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: HTKT SZSZK keretén belül működő Fogyatékos személyek nappali ellátása feladat 
átadása külső szolgáltató részére  
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri, Simon István előterjesztőt ismertesse az anyagot. 
 
Simon István: 
Az előterjesztés indoka, hogy a fogyatékos ellátásban, ami egyébként kötelező állami feladatként vesz 
részt az SZSZK szervezetén belül, egy olyan technikai átszervezésre került sor, ami gyakorlatilag 
összefüggésben van az orvosi ügyelettel, ahol korábban ez a tevékenység folytatódott. Ezért 
mindenképpen indokolt lett, hogy átköltöztessék. Adott volt egy olyan korábbi lehetőség, ahhoz hogy 
Türr István Képző és Kutató Intézet (továbbiakban TKKI) épületében megfelelő körülményeket 
lehessen biztosítani. A közigazgatás átszervezése révén a TKKI áldozatul esett annak a leépítésnek, 
átszervezésnek, ami kapcsán a korábban megegyezett illetve átgondolt elképzelés nem valósulhatott 
meg, és átmenetileg át kellett helyezni a fogyatékosok nappali ellátását a Nefelejcs utcába. Az is egy 
fontos információ, hogy itt mindössze 10-12 fő ellátásáról beszélnek, mivel nem sikerült hosszú távon a 
korábban megállapított létszámra feltölteni. Párhuzamosan zajlik ilyen ellátás városunkban. A 
Baptista Egyház lát el ilyen tevékenységet és a velük való egyeztetés kapcsán kiderült, hogy be tudják 
fogadni az ellátottakat. Ennek az idejét március 1-ben határozták meg, úgy hogy a Baptista Egyház az 
előzetes megbeszélés kapcsán is, ami az ellátottakkal történt, tudja hosszabb távon vállalni, azt hogy 
ezt biztosítja. Tekintettel arra, hogy dönteni kell a fenntartónak a szolgáltatónak az ellátás ilyen 
formájú átadása kapcsán a megszüntetésben, kérik a társulási tanácsot, hogy értsen egyet a 
döntésben, azzal hogy az ellátás biztosításával, de a feladat átadásával köthessenek szerződést a 
baptistákkal. Így hosszabb távon az ellátottaik biztonságban lesznek, részt vehetnek a feladat 
ellátásban és az Önkormányzat is eleget tesz jogszabályi kötelezettségének. 
.  
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Kispál István: 
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 6 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az 
alábbi határozatokat 
 
8/2016. HTKT hat.: 
HTKT SZSZK keretén belül működő Fogyatékos személyek nappali ellátása feladat átadása külső 
szolgáltató részére 

H a t á r o z a t 
 

 
1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a Szociális 

Szolgáltató Központ által ellátott Fogyatékos személyek nappali ellátás feladatának 
megszüntetéséhez 2016.03.01 napjától a 2015.11.26-án kelt egyes szociális és 
gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyú megállapodás 16. pontjára hivatkozva, hogy az 
ebből fakadó többletköltség Kiskunhalas Önkormányzatát terheli. 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt az 
egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyú megállapodás 1. szerinti 
módosítására és a megállapodás aláírására. 

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Simon István szociálpolitikai csoportvezető, Opauszki György Magyarországi 
Baptista Egyház intézményvezető, Juhász György SZSZK intézményvezető 
 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
8/2016. HTKT hat. (02.22.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: Beszámoló az SZSZK-ban 2015.évben végzett intézményi belső ellenőrzési 
tevékenységéről 
  
Kispál István: 
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 6 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az 
alábbi határozatokat 
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9/2016. HTKT hat.: 
Beszámoló HTKT SZSZK –ban 2015.évben végzett intézményi belső ellenőrzési tevékenységéről 

 
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Szociális Szolgáltató 
Központban 2015.évben végzett belső ellenőrzéséről szóló beszámolót 1. sz. melléklet szerint. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert Társulási Tanács elnöke 
Értesülnek: Juhász György SZSZK Intézményvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
9/2016. HTKT hat. (02.22.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: Egyebek 
 
Fülöp Róbert: 
Tájékoztatást adna arról a témáról, amit a korábbi ülésen vetett föl, ez a Türr István Képző és Kutató 
Intézet sorsa és helyzete. Pillanatnyilag harcok folynak arról, hogyan kéne ezeknek az egyesületeknek 
megalakulni vagy tovább mennie. Elmondja, hogy mindenki kapott egy levelet vagy  
 e-mailt, arról hogy miképpen képzelték ezt el.  Nem voltak elégedettek, mivel ekkora összegeket 
kifizetni ennek az egyesületnek a működésére, miközben nem látszódik a haszna, és az, hogy mi köze 
lesz az önkormányzatoknak hozzá, elég vaskos hozzájárulást igényeltek volna. Egyelőre ezt 
visszadobták és várják, hogy olyan értelmes dolog szülessen, amiről ténylegesen tudnak tárgyalni. De 
amíg ez nincs meg addig ez várakozó pozíciót jelent. 
 
Simon István: 
Kellene arról beszélni, hogy március 1-jével a központi orvosi ügyelet mind a gyermek mind a felnőtt 
ügyelet a Nagy Szeder utca 1. szám alatti korábbi orvosi rendelőbe a megfelelő átalakítás után, ott 
látja el a feladatokat. Minden más azzal együtt, hogy külső szolgáltatóval látják, el a feladatot marad 
a régiben. Tehát az orvosi ügyelet tekintetében a felnőtt az vonulós, a gyermekorvos az helyben 
maradós módon szolgálja ki az ügyfeleket illetve az odalátogató segítségkérő betegeket. Médián 
keresztül is igyekeznek tájékoztatni a lakosságot illetve, kéri a települések képviselőit is, hogy ők is 
tájékoztassák a lakosságot. Egyelőre 1 évre kötöttek megállapodást a szolgáltatóval és a beszámolás 
illetve az eredményesség tekintetében dől el majd az el, hogy a továbbiakban hosszú távon együtt 
tudnak-e működni vagy másmegoldást kell keresni.  
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy vannak hullámok a technikai személyzet átvételével kapcsolatosan, amik majd lehet, 
hogy eljutnak a polgármester urakhoz is. Szeretné elmondani, hogy ők úgy írták ki a közbeszerzési 
eljárást, hogy a meglévő orvosi és technikai személyzetet lehetőleg vegye át az új szolgáltató. Az új 
szolgáltató ezt a kérést meghallgatta és összehoztak közösen egy találkozót, az orvosokkal, technikai 
személyzettel, ahol az új szolgáltató felkínálta számukra az együttműködést és a további közös munka 
lehetőségét. Mivel van olyan a technikai csapatból, akinek nem sikerült szerződést kötnie az új 
szolgáltatóval, ezért szeretné elmondani, hogy mindenkinek biztosítva volt a lehetőség a további 
együttműködésre. 
 
 Brassó Imre Albert: 
Elmondja, hogy a Százszorszépföld azon túl, hogy be lett jegyezve a törvényszéken hivatalosan is, azon 
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túl, az adóügyi hatóságtól is kaptak egy regisztrációs számot, már statisztikai számuk is van, sőt úgy 
néz ki, hogy bankszámlaszámuk is lesz. Ezt azért mondja el, mert elképzelhető, hogy már a héten 
megkeresik levélben a Százszorszépföld Egyesülethez tartozó önkormányzatokat és jelezné, hogy a 
tervek szerint március 10-re lenne összehívva egy taggyűlés Bácsalmásra. Illetve szeretné még 
elmondani, hogy beszélt a lengyel országos önkormányzattal és jelezték felé, hogy van egy meghívásuk 
egy konferenciára júniusban, amit a magyar illetve lengyel testvértelepülésekkel kapcsolatosan 
szerveznek. Kérésük, ha vannak elképzelések vagy ezen a területen van érdeklődés, akkor jelezzék azt 
feléjük. 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy ők keresték a lengyel testvérvárosukat, hogy ők tudnak-e ehhez csatlakozni, mert ezt 
elvileg párban lehet, és ha a lengyel testvérváros partner ebben, akkor van rá lehetőség, hogy 
menjenek erre a találkozóra. 
 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánítja.  
 

 
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                elnök 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Brassó Imre Albert 
  
 


