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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. június 23-án  megtartott üléséről. 
 
Ülés helye:  Harkakötöny, Művelődési Ház  

Harkakötöny, Kossuth u.5. 
    
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 6 fő, így a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 6 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Brassó Imre Albert személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Jelzi, hogy a 4. napirendi pontban szereplő előterjesztést nem tudták előzetesen kiküldeni, 
ennek a címe is változott. Az új cím: A fogyatékos személyek otthona feladat 2016. január 1. és 
2016.augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó támogatási megállapodása. 

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. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. 
(II.22.) HTKT határozat módosítása  

2. Berki Viola kép tulajdonának átadása  
3. Átmeneti hajléktalan szálló tárgyi eszközeinek beszerzéséhez pályázat benyújtása  
4. A fogyatékos személyek otthona feladat 2016. január 1. és 2016. augusztus 31. közötti 

időszakra vonatkozó támogatási megállapodása. 
5. Egyebek 

 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 
7/2016. (II.22.) HTKT határozat módosítása  
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Csernák Lajost az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Csernák Lajos: 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására első 
alkalommal kerül sor az év során. A módosítást indokolják az állami támogatások 
kiértesítései, a bérkompenzációs támogatás, az ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék. A 
2015.évi zárszámadás elfogadásának következtében a zárszámadás során a költségvetési 
maradvány és az alul finanszírozásnak a rendezése és annak önkormányzatainak 
bértámogatásai, jubileumi jutalom illetve cafeteria esetében illetve a Szociális és 
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Gyermekvédelmi Főigazgatóság, ami a 4. napirendi pontban fog majd szerepelni átmeneti 
támogatási időszak bővítése előzetesen a költségvetés megalkotáskor még arról volt 
tudomásuk, hogy 2016.július 1 –től már a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogja 
ellátni a feladatot. A költségvetésben csak erre az időszakra vonatkozóan kerültek, mind a 
bevételi források, mind a kiadások tervezésre. Ez most annyival módosul, hogy július és 
augusztus hónap is belekerül, tehát augusztus 31-ig marad a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulásnál és szeptember 1-től tervezetten kerül át a főigazgatósághoz. Így plusz 
támogatásban is részesülnek, illetve Kiskunhalas Önkormányzatának plusz önkormányzati 
hozzájárulást kell biztosítania. Értelemszerűen az összegek a bérkompenzációk, kiegészítő 
ágazati pótlék és ágazati pótlék bér és járulék összegek fedezetére valósulnak meg. 
Költségvetés maradvány elszámolás és az alulfinanszírozás elszámolása majd a 2016.évi 
elszámolásos táblázatnak a fedezetét fogja biztosítani, mely adott esetben azok az 
önkormányzatok esetében, akik pluszosan zárták az évet visszajár az összeg. Illetve a TIOP 
tompai pályázati összegből egy teljesítési garancia visszautalása valósul meg a 2016-os 
évben. Továbbá azok az előirányzat változási tételek részletesen megtalálhatóak a 2. számú 
mellékletben, meg amit az intézmény kért még szükségesnek tartott a működéséhez. 
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 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: 
 
21/2016.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.22.) HTKT 
határozat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának  

.../2016. határozata  
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.22.) 

HTKT határozatának módosításáról 
 
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 2016. 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: 
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2015. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Társulási Tanács összevont 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (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:      1.120.355.064 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.120.355.064 Ft-ban 

b) Bevételi főösszegét:  1.120.355.064 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.043.127.576 Ft-ban   

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -77.227.488 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -76.830.488 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -397.000 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):  -77.227.488 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -76.830.488 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -397.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

      1.) Hiány belső finanszírozása:  77.227.488 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  77.227.488 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  0 Ft 
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      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 
747.342.681 Ft-ban állapítja meg. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek, továbbá kiegészül az I/8. számú melléklettel. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Csernák Lajos osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 21/2016. HTKT hat. (06.23.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
Napirend tárgya: Berki Viola kép tulajdonának átadása  
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Csernák Lajost az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Csernák Lajos: 
A Szociális Szolgáltató Központ jelezte, hogy tulajdonában van egy Berki Viola képpel, 
melynek tárolása illetve művészeti alkotás szerinti muzeális célokra való felhasználásra az 
intézményben nem tud megvalósulni. Egyéb felhasználási módját nem tudják alkalmazni, 
hiszen nem szerepel olyan feladat az intézmény feladat ellátásai között, amely ezt biztosítaná. 
Továbbá mivel a kép átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás előtti időkbe nyúlik 
vissza, és értelemszerűen a halasi önkormányzat intézményének történt az átadás így 
valójában közvetlenül nem, de közvetetten Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonát 
képezi. Az önkormányzatnak van egy muzeális célú feladatokra kötelező feladatellátásra 
szakosodott intézménye a Thorma János Múzeum és az intézmény javaslatot tett arra, illetve 
felkérte elnök urat, hogy ingyenesen átadná a Thorma János Múzeum tulajdonába ezt a 
képalkotást, hogy a megfelelő feladathoz, feladatellátáshoz csatlakozzon a képnek a művészi 
jellegű kiállítása illetve tárolása. A nemzeti vagyontörvény erre lehetőséget ad, ugyanis azt 
mondja ki, hogy kötelező feladat ellátás, önkormányzati feladatellátás esetén a vagyon 
ingyenes tulajdonba adásának nincsen akadálya, illetve ha azt a tényt is hozzávesszük, 
valójában ez Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, ha nem is közvetlenül, 
de közvetetten, így lehet mondani, hogy egy körön belül mozog a vagyon. Nincs jogi akadálya 
neki. 
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
  
22/2016.HTKT hat. 
Berki Viola kép tulajdonának átadása  
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ a tulajdonában lévő Berki Viola 
János vitéz (terv-vázlat a kiskunhalasi pannóhoz) 1986-ban készült 50x100 cm, olaj vászon 
képet nyilvántartási értékén ingyenesen Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma 
János Múzeuma tulajdonába adja. 
A Társulási Tanács felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges dokumentumok 
aláírására.        
 
Határidő: 2016. június 29. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász György intézményvezető 
Határozatról értesülnek: Csernák Lajos osztályvezető 
 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 22/2016. HTKT hat. (06.23.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Átmeneti hajléktalan szálló tárgyi eszközeinek beszerzéséhez pályázat 
benyújtása 
 
Fülöp Róbert: 
Felkéri Csernák Lajos osztályvezető urat az előterjesztés készítőjét, foglalja össze az anyagot. 
 
Csernák Lajos: 
A Szociális Szolgáltató Központ, kéréssel fordult a társulási tanács felé, elnök úr felé, azzal, 
hogy pályázatot kívánnak benyújtani a hajléktalanok átmeneti szállásának tárgyi eszköz 
beszerzésére. A pályázat során maximum 1.500.000 Ft összegű értékben kerülne beszerzésre 
tárgyi eszköz, melyhez 145.000 Ft önerő szükséges. Az intézmény vállalta, hogy a saját 
költségvetése terhére ezt a forrást biztosítani tudja. Az előterjesztésben szerepel, mivel a 
feladat csak Kiskunhalas Város Önkormányzatát érinti önmagában ez csak is az intézmény 
erre vonatkozó költségvetési részét érintheti. A pályázat során az ellátottak számára, mind 
pedig az ellátást végzők számára, olyan eszközök kerülnének beszerzésre, ágyak, fotelek, 
székek, amelyeknek a tisztítása, takarítása könnyű, egyszerű illetve az ellátottak számára 
megfelelő ellátást biztosít. Szeretné kérni a társulási tanácsot, hogy mivel többletforrást nem 
igényel maga a pályázat a fenntartók részéről járuljon hozzá a pályázat benyújtásához.  
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Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 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: 
 
23/2016.HTKT hat. 
Átmeneti hajléktalan szálló tárgyi eszközeinek beszerzéséhez pályázat benyújtása 
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ pályázatot nyújtson be a 
„Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2016-17” 
című pályázati felhívásra a hajléktalan személyek átmeneti szállásába tárgyi eszközök 
beszerzésére maximum 1.500.000 Ft értékben azzal, hogy a pályázat megvalósítása nem 
eredményezhet többlet központi, irányító szervi támogatást, továbbá a pályázati önerő 
biztosítása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központnál csak 
Kiskunhalas Város Önkormányzata feladat ellátásának kiadásait érinthetik. 
 
 
Határidő: 2016. június 29. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász György intézményvezető 
Határozatról értesülnek: Csernák Lajos osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 23/2016. HTKT hat. (06.23.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A fogyatékos személyek otthona feladat 2016. január 1. és 2016. augusztus 
31. közötti időszakra vonatkozó támogatási megállapodása 
 
Fülöp Róbert: 
Felkéri Csernák Lajos osztályvezető urat az előterjesztés készítőjét, foglalja össze az anyagot, 
ismertesse a határozati javaslatot. 
 
Csernák Lajos: 
A határozati javaslatot, illetve magát az előterjesztést csak egy példányba tudta kinyomtatni 
az idő rövidsége miatt. Teljes mértékben megegyezik majdnem a 2015. évben hozott ilyen 
megállapodásra vonatkozó döntéssel, a különbség csak annyi, hogy a 2015-ben egész évre 
kötötték, itt pedig csak 2016. január 1-től augusztus 31-ig kötnék a támogatási megállapodást 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra. Az érintett feladat természetesen a 
fogyatékos személyek otthona ellátása. Köztudott, hogy 2013. január 1-től állami fenntartásba 
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kerültek a fogyatékos személyek otthonai, kivételt képeztek azok az ellátási formák, 
amelyeknél vagy pályázat, vagy társulás esetében gubancos lett volna az átadás, vagy 
körülményes. Ezeket kitolták illetve 2015-ben jelezte a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, hogy akár ő át is venné ezt a feladatot. Akkor mind a társulás, mind a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata szándék nyilatkozatot tett, hogy átadná. Ott akkor még 
július 1-jei átadási időpontról volt információjuk. Annyival módosul ez, hogy kitolódik 
augusztus 31-re a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság döntése alapján. Így ők az 
augusztus 31-ig ugyanazon összegben, mint ahogy 2015-ben is támogatták a fogyatékos 
otthon feladatellátást, értelemszerűen itt időarányosan nyújtanák ezt a támogatást, tehát csak 
2016. augusztus 31-ig hiszen szeptember 1-től már ők kívánják a feladatot ellátni. Érinteni ez 
a megállapodás, Kiskunhalas Város Önkormányzatát, mint résztvevő települést érinti, mert ez 
ez az önkormányzat feladata, tehát ő nyújt hozzá önkormányzati hozzájárulási összeget, 
értelem szerűen, mivel a feladatellátást fenntartóként a társulás végzi, ezért vele kötne a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megállapodást. A megállapodás tartalmilag 
teljes mértékben megegyezik a 2015-ben kötöttel, mint ahogy említette az időszak kivételével. 
Változás benne az intézményvezetőjének a megnevezése, annak elérhetősége. Még amit le kell 
egyeztetni az a szolgáltatói nyilvántartásba vétel száma, illetve pluszba még annyi mellékletet, 
pontot szúrtak be a támogatási megállapodási tervezetbe, hogy kérték amennyiben a 
telephelyen más szociális feladat ellátás is történik, akkor írjuk le azon dokumentumot, ami 
alapján a költségeket megosztják a két fajta szociális szolgáltatás között. Szintén megint csak 
Kiskunhalas Város Önkormányzatát érinti, mert a támogató szolgáltatás feladatot már csak 
Kiskunhalas Város Önkormányzata finanszírozza, ez pedig ez a dokumentum a szolgáltatónak 
a számviteli politikájában található meg. A 6.5. pont úgy szólna, hogy feladatellátó aki, a 
többcélú társulás kijelenti, hogy a szolgáltató, aki a szolgáltató központ, telephelyén 6400, 
Kiskunhalas Nefelejcs u.9.szám alatt Fogyatékos Személyek Otthona  mellett támogatott 
szolgáltatás ellátást is biztosít. Szolgáltató az ellátás típusúk közötti költségek mind a dologi, 
mind a személyi megosztásáról hatályos számviteli politikájában rendelkezik. A szolgáltató 
számviteli politikáját a megállapodás 7. melléklete tartalmazza. Ez volt a kérése a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, annyival egészítené ki ezt, hogy valójában ez nem lesz 
mérvadó az elszámolás során ugyanis személyi jellegű kiadások és azok járulékai már fedezik 
a támogatási összeget, tehát dologi kiadásokkal nem is fognak elszámolni a támogató felé. 
Illetve a központi irányításnak a ráosztott kiadásai szerepelnek a végső járulék kiadások 
között. A határozati javaslat úgy szól, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa jóváhagyja az 1. számú mellékletben szereplő tervezet alapján – a fogyatékos 
személyek otthona feladat ellátás 2016. évi támogatására vonatkozó – a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodást. A Társulási Tanács felkéri a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központot a szerződésben szereplő 
adatszolgáltatások és elszámolások pontos betartására, illetve a fenntartóval való fokozott 
együttműködésre. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szerződés, illetve a 
szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
24/2016.HTKT hat. 
A fogyatékos személyek otthona feladat 2016. január 1. és 2016. augusztus 31. közötti 
időszakra vonatkozó támogatási megállapodása 
 

H a t á r o z a t 
 

I. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az 1. számú 
mellékletben szereplő tervezet alapján – a fogyatékos személyek otthona feladat 
ellátás 2016. évi támogatására vonatkozó – a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal kötendő megállapodást. 

II. A Társulási Tanács felkéri a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központot a szerződésben szereplő adatszolgáltatások és elszámolások 
pontos betartására, illetve a fenntartóval való fokozott együttműködésre. 

III. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a szerződés, illetve a szerződés 
megkötéséhez szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 

 
 
Határidő: azonnal 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök 
Határozatról értesülnek: Juhász György, intézményvezető 

 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 24/2016. HTKT hat. (06.23.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Csernák Lajos: 
Vissza reflektálva még az eredeti előterjesztés 4.napi rendi pont címére ez nem maradt el csak 
folyamatában csúszott meg a dolog. Későn kapták meg a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságtól az átadás átvételre vonatkozó megállapodást illetve azzal kapcsolatban még 
további egyeztetési tennivalók vannak. Ugyanakkor írt elő a főigazgatóság egy olyat, hogy 30 
napon belül meg kell küldeni mind a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás mind a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata részéről az átadásról vonatkozó döntést. Mivel az egyeztetést még nem 
tudták lefolytatni az idő rövidsége miatt, ezért nem tudott bekerülni maga az átadás átvétel a 
társulási tanács elé. Viszont mivel a 30 napon belül ezt jóvá kell hagyni, ettől függetlenül így 
számíthat, hogy egy rendkívüli ülésre lesz szükség július 8-ig. A másik, amit szeretne jelezni, 
hogy kiküldésre került részéről egy adó- és céginformációs felhívás, amit minden  
polgármester úr e-mail címére megküldött. Arra vonatkozna, hogy megkereste őket egy 
Bisnode Magyarország Kft. nevezetű vállalkozás, akik összefoglalóan végeznek 
adatszelektálást, folyamatos adatfrissítést és az iparűzési adó tekintetében nem csak a 
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gazdasági vállalkozások, hanem az egyéni vállalkozók esetében is. Kéri, ha bárkit érdekel, ez 
az információ jelezze felé még a héten. 
 
Vilonya Balázs: 
A nyári diákmunkával kapcsolatban szeretné jelezni, hogy van még pénzügyi lehetőség. Nem 
feltétlen létszámemelésre gondol. Ha valakinek van létszám igénye, azt is természetesen 
örömmel veszik, de aki esetlegesen 4 óráról 6 órára szeretné az adott foglalkoztatottnak a 
támogatását emelni, akkor arra is van mód. Ezt holnap délig megtehetik. 
 
Fülöp Róbert: 
Bemutatja Horváth Nórát, akire rábízták a Százszorszépföld Egyesület munkaszervezetét. 
 
Horváth Nóra:  
Elmondja, hogy már küldött ki e-mailben megkeresést a polgármestereknek, amiben azzal a 
kéréssel fordul a feléjük, hogy egy értéktárat szeretnének összeállítani. Ehhez kérnének 
segítséget. Nem feltétlen olyan értéktárat szeretnének összeállítani, mint ami már elkészült, 
hanem ők most élő értékeket keresnek, helyi vállalkozókat, termelőket, mezőgazdászokat, 
borászokat, tehát olyan embereket, vállalatokat, akik előállítanak étel és italkészítményeket, 
olyasmit „kézzel”készül és megállná a helyét a nagyközönség előtt is. Ehhez ők küldtek ki 
táblázatot, kéri, hogy töltsék ki és küldjék vissza részére minél hamarabb. 
 
Fülöp Róbert: 
Ehhez hozzáfűzne annyit, hogy amikor nála volt Nógrádi György, akkor tett neki egy 
javaslatot arra, hogy van egy magyar kereskedőház nevezetű új dolog, akik megpróbálják az 
itthoni termékeket külföldi piacokra eljuttatni. Kéri a polgármestereket, tagokat, ha van olyan 
vállalkozás a látóterükben, akinek a terméke a külpiacra vágyna, akkor jelezze azt felé, 
állítson össze anyagot és ő továbbítja azt a kereskedőháznak. Ez egy lehetőség 
kapcsolatfelvételre.  
 
Szilágyi Pál Ferenc: 
Ő is kéri a segítséget a Százszorszépföld Egyesület részére, terveznek egy térképet, amin a 
helyi értékeket tüntetnék fel. Kéri a tagokat, ha van ehhez anyaguk, program anyaguk küldjék 
el neki és biztosítanak nekik reklámot. 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja.  

 
K.m.f.  

 
 
 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                Elnök 
 
 
 
      /: Brassó Imre Albert :/ 
      Jegyzőkönyv hitelesítő  
 


