JEGYZŐKÖNYV

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. április 21-én megtartott üléséről.
Ülés helye:

Tompai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Tompa, Szabadság tér 3.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján
Fülöp Róbert elnök:
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 8 fő,
Kistérségi Társulás határozatképes.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Véh László Tompa polgármesterét.

a Halasi Többcélú

A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 8 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és
elfogadják Véh László személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 8 igen
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.
NAPIREND:
1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP5.2.1 pályázat kapcsán konzorciumi partnerség jóváhagyása
2. Egyebek
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok TOP-5.2.1 pályázat kapcsán konzorciumi partnerség jóváhagyása
Fülöp Róbert:
Elmondja, hogy az előterjesztést Molnár Nándor készítette, de ő nem tudott eljönni a mai
ülésre, így megkéri Csernák Lajost, hogy röviden foglalja össze az anyagot.
Csernák Lajos:
Röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata
pályázatot kíván benyújtani az előterjesztésben megjelölt és projekt feladatok
megvalósítására. Ehhez a projekthez konzorciumi partner szükséges. Ehhez a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás megfelel. A konzorciumi megállapodás keretében nem csak az
önkormányzatnál, hanem a társulás intézményénél tehát a Szociális Szolgáltató Központnál is
lesznek költségvetés módosító tételek pályázati forrásból fedezve, minden féleképpen a
fenntartó jóváhagyása szükséges egy ilyen jellegű konzorciumi megállapodás megkötéséhez
az intézmény tekintetében. Erre kérik a társulási tanács felhatalmazását.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 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 8 igen /egyhangú/ szavazattal
meghozzák az alábbi határozatokat:
16/2016.HTKT hat.
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-5.2.1
pályázat kapcsán konzorciumi partnerség jóváhagyása
Határozat
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy Kiskunhalas
Város Önkormányzata által beadandó „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok (TOP-5.2.1-15)” pályázatban a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális Szolgáltató Központja konzorciumi partner legyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális
Szolgáltató Központ igazgatóját, a konzorciumi megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. április 29.
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök
Képviselő-testület határozatáról értesülnek:
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK
Csernák Lajos osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály
Tóth Péter osztályvezető, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Molnár Nándor csoportvezető, Humánpolitikai és Ügyviteli csoport
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának 16/2016. HTKT hat. (04.21.) sz. határozataként be kell vezetni.
2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: Egyebek
Simon István:
Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy átadták az orvosi ügyeletet az egészségügyi
szolgáltatónak. De ezzel együtt az a fajta kötelezettség nem szűnt meg, hogy hozzájáruljanak a
normatíván felül a költségekhez. Változatlan marad az az összeg, ami valójában a korábban
megállapított tagi rész volt. Ez azt jelenti, hogy az 545 Ft hozzájárulás az lefedi azt a
költséget, ami arról szól, hogy az Emergency felé is a normatíván felül minden hónapban
utalják az 1/12-ed részt. A jelenlegi állapotnak megfelelően a lakosság számot figyelembe
véve a KSH által megjelent 2015. december 31. állapotnak megfelelően a létszám arányában
lett kiszámolva az 545 Ft/fő/év. Azt szeretné kérni az önkormányzatoktól, hogy ennek
megfelelően teljesítsék a hozzájárulást. Ők 1/12-ed évben minden hónapban elutalják az
Emergencynek a pénzt. A normatívát már ők veszik igénybe. Amit még tudni kell, hogy nekik
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még jelentkezett normatív támogatással január, februárban költségük, tekintettel arra, hogy
március 1-től vette át a szolgáltatást az Emergency. Ennek megfelelően nem változtatnak az
összegen, mivel nagyon szűken, de elégségesnek tűnik a befizetés. Amennyiben változik
valami, de ebben az évben ez nem várható, akkor jelezni fogja az információkat, hogy mi az,
ami miatt ez a kérdés megváltozhat. Tudni kell, hogy egy évre kötöttek szerződést az
Emergencyvel, akik be fognak számolni erről a tevékenységről. Jelen ismerete szerint a
szolgálatvezetővel beszélve a dolgok rendben mennek, panasz még eddig nem volt. Kéri a
tagokat, hogy a 2016.évre vonatkozó táblázat szerint teljesítsék kötelezettségüket Tompa és
Kelebia kivételével.
Csernák Lajos:
A Magyar Állam Kincstárral (továbbiakban MÁK) van egy élő 550.000 Ft-os forgótőke
szerződésük, amit a jogszabály 4/2013-as kormányrendeletnek megfelelően lekönyveltek, a
MÁK pedig ennek megfelelően nem nyitott megfelelő rublikát az ő beszámolóján. Majd kérte,
hogy szabályellenesen könyveljék át másik helyre, mert különben állami támogatás
visszavonás fogja érni őket. Ezt ők feljegyzéssel, hogy a MÁK utasítására könyvelték át a nem
szabályos helyre, megtették és így le tudták zárni a költségvetési beszámolót. Ez miatt ez a
beszámoló csúszik májusra, de minden szempontból ez szabályos és rendben van. A másik,
amivel már keresték őt a pénzügyes kollégák, hogy nem küldték még ki a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ és a Többcélú Kistérségi Társulásra
vonatkozó 2016.évi tagdíj értesítőt, nem felejtették el, igyekeznek minél előbb kiküldeni.
Fülöp Róbert:
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek
nyilvánítja.

K.m.f.

/:Fülöp Róbert:/
elnök

/: Véh László :/
Jegyzőkönyv hitelesítő
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