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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. július 7-én  megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye:  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme 

Kiskunhalas Hősök tere 1.    
    
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy Nagy Ferenc Pirtó polgármestere nem tudott 
megjelenni az ülésen, meghatalmazottja Belágyi Mihály. Megállapítja, hogy jelen van 6 fő, 
így a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kispál István Kisszállás polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 6 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Kispál István 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. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a fogyatékos személyek otthona 
feladatellátás átadása-átvétele 

2. Egyebek 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a fogyatékos személyek otthona 
feladatellátás átadása-átvétele 
 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Csernák Lajos készítette, de ő nem tudott megjeleni, így ő 
foglalja össze az előterjesztést. Röviden összefoglalja az előterjesztést. Elmondja, hogy 
korábban már volt szó, arról, hogy a Nefelejcs utcai telephelyet szeretnék átadni, hiszen ez 
egy állami feladat. Most jutottak el odáig, hogy ez a szerződés megszületett, mind a két fél 
támogatja. A társulási tanácsnak is hozzá kell járulni, illetve nem is két fél, hanem három fél 
van itt, így a társulási tanácsnak is döntést kell hozni ebben az ügyben. Szerződés 
körülményeiről annyit szeretne elmondani, hogy vagyonkezelésben fog átkerülni az államhoz. 
Az ingatlan, pályázattal is kötött, tehát azok a feladatok és funkciók továbbra is működni 
fognak a telephelyen, amit korábban már megszoktak. Nagy változást nem fog okozni, annyi 
könnyebbséget igen, hogy a fenntartás nem az ő feladatuk lesz a továbbiakban, hanem az 
államé. 
 
Kispál István: 
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: 
 
25/2016.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a fogyatékos személyek otthona feladatellátás 
átadása-átvétele 
 

H a t á r o z a t 
 

I. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy a 
fogyatékos személyek otthona feladat ellátását 2016. szeptember 1. napjától 
kezdődően átadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a mellékletben 
szereplő átadás-átvételi dokumentációban foglaltak szerint. 
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a szükséges szerződések, 
megállapodások, dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 
 

II. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hatályon kívül helyezi a 
21/2015. HTKT hat. számú határozatát. 
 

          
Határidő: folyamatos 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök  
Határozatról értesülnek: Juhász György HtktSzSzK intézményvezető, Simon István 
csoportvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 25/2016. HTKT hat. (07.07.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Kispál István: 
Megkapták a Bács-Kiskun megyei önkormányzattól a kitüntető díjakra a javaslat tételi 
lehetőségre az értesítési leveleket. Korábban már megkereste Fülöp Róbert polgármester 
urat, hogy Egészségügyéért Díjat adományozna Dr. Hell Gizella tisztifőorvos részére. 
Szeretné kérni a társulási tanácsot, hogy jelöljék a főorvos asszonyt társulási tanács szinten a 
Bács-Kiskun megye Egészségügyéért Díjra. Nem csak Kiskunhalas Járást látja el, hanem 
Jánoshalmát, Kiskunfélegyházát illetve helyettesként már két éve Kalocsa és Kiskőrös 
járásokat is, gyakorlatilag szinte majd nem a fél megyét. 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Mivel rendelet szabályozza, hogy a díjra csak önkormányzatok adhatnak be jelölést, javasolja, 
hogy ne, mint társulás jelöljék, hanem, minden önkormányzat külön-külön adjon be jelölést. 
Ezzel együtt azonban, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogathatja 
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Dr. Hell Gizella jelölését a Bács-Kiskun megye Egészségügyéért Díjra. 
Fülöp Róbert: 
Úgy gondolja, ha hoznak erről, egy döntést, hogy támogatják, a főorvos asszonyt az nem 
okozna problémát. Mellétehetik a jelölő szándék mellé, hogy ebben a kistérségi társulás hozott 
egy támogató határozatot. 
 
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: 
 
 
 
26/2016. HTKT hat.: 
Dr. Hell Gizella járási tisztifőorvos Bács-Kiskun megye Egészségügyéért Díjra jelölése 
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja Dr. Hell Gizella járási 
tisztifőorvos Bács-Kiskun megye Egészségügyéért Díjra jelölését. 
        
 
Határidő: azonnal 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök 
Határozatról értesülnek: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 26/2016. HTKT hat. (07.07.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja.  

 
 

 
 

K.m.f.  
 
 
 
 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                Elnök 
 
 
 
      /: Kispál István :/ 
      Jegyzőkönyv hitelesítő  
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