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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. október 17-én  megtartott nyílt üléséről. 
 
Ülés helye:  Kelebia Teleház 

Kelebia, József Attila u.89. 
    
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 9 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes. Elmondja, hogy Nagy Ferenc Pirtó polgármesterét 
meghatalmazással Belágyi Mihály képviseli. 
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Maczkó József Kelebia polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 9 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Maczkó József személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 9 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása 
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. 

(II.22.) HTKT határozat módosítása 
3. Társulási bizottság kieső tagjának megválasztása 
4. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési szabályzatának 

elfogadása 
5. SZSZK Alapító Okirat módosítása 
6. Egyebek 

 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Bemutatja Csendes Ildikót a pénzügyi osztály új vezetőjét és átadja neki a szót. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy az előterjesztést még Csernák Lajos készítette ezért át is adja neki a szót. 
 
Csernák Lajos: 
Elmondja, hogy az elszámolás az eddigi megszokott gyakorlatot követi. 2015. január 1. és 
2015. december 31. között felmerült kiadásokat és bevételeket mutatja be településekként, 
szakfeladatokként. Az elszámolásba belekerült még az állami támogatás elszámolásának az 
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egyenlege és az év végi elszámolás egyenlege is. Ez módosítja a pénzforgalmi adatokat illetve 
belekerült a 2015. évi kötelezettségterheléssel vállalt kötelezettség maradvány ez is 
településekre lebontva került beállításra. A végleges egyenleg sor az szokás szerint azt 
mutatja meg, hogy mennyi a település által befizetendő vagy pedig a társulás által 
visszafizethető összeg. Ha jól emlékszik egy kettő település kivételével a társulás fizet vissza 
ezért köszönik a folyamatos és rendszeresen küldött támogatásokat. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 6 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 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
32/2016.HTKT hat. 
HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi elszámolása 
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a I/1.-től I/10.-ig számú 
mellékletek alapján elfogadja az egyes önkormányzatok 2015. évi követelését, illetve 
kötelezettségét a „végleges egyenleg” elnevezésű sor alapján a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulással szemben és kötelezi a feleket a tartozás kiegyenlítésére 2016. november 15-ig. 
 
 
Határidő:  2016. november 15. 
Felelős : Fülöp Róbert, elnök 
              Tagönkormányzatok polgármesterei 
Értesül: Juhász György SzSzK intézményvezető 
              Tagönkormányzatok polgármesterei 
 

               
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 32/2016. HTKT hat. (10.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 
7/2016. (II.22.) HTKT határozat módosítása 
 
Fülöp Róbert:  
Elmondja, hogy az előterjesztést Csendes Ildikót készítette és megkéri, hogy foglalja össze az 
anyagot. 
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Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy három dolog miatt kellett módosítani a költségvetést. Az egyik a 
bérkompenzáció, a másik a szociális ágazati és a kiegészítő ágazati pótlék, amelyeket megkap 
az önkormányzat és ezzel a költségvetés módosítással kerül át a társuláshoz valamint egy 
jutalom kifizetése, ami Zsana Község Önkormányzata részéről érkezett kérés.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 6 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 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
33/2016. 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 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: 
 
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:      1.142.451.725 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.142.451.725 Ft-ban 
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b) Bevételi főösszegét:  1.142.451.725 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.065.224.237 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 

 

      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 
768.941.342 Ft-ban állapítja meg. 
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A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető 
Értesül: Csendes Ildikó osztályvezető 
 
               
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 33/2016. HTKT hat. (10.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Társulási bizottság kieső tagjának megválasztása 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy Nagy Ferenc polgármester jelezte, hogy szeretne egy cserét kérni az egyik 
bizottsági tag esetében, amelyet ők jelöltek és akkor ezt a kérést fogalmazták meg az 
előterjesztésben. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
34/2016. HTKT hat.: 
Társulási bizottság kieső tagjának megválasztása  

 
H a t á r o z a t 

 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi és Költségvetési Bizottság új tagjának 
minősített többséggel Nagy Ferencet választja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Tagönkormányzatok 
               
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 34/2016. HTKT hat. (10.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  
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4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési 
szabályzatának elfogadása 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előzőleg határozatban elfogadott módosulás kerülne átvezetésre, más 
változtatás most a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SzMSz) nincs. 
Viszont egy kérdést itt feltenne. Az e-mailes szavazás lehetősége főleg a nyári időszakban, 
amikor mindenki viszonylag jól elfoglalt, hogy ha csak egy-egy apró téma van és 
belefogalmaznák azt az SzMSzmbe, hogy lehessen e-mailen szavazást megtartani, lehetséges 
lenne-e. 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Elmondja, hogy az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: 
Mötv.) nem engedi. Gazdasági társaságok esetében igen, de társulásra vonatkozóan nem 
engedi. 
 
Fülöp Róbert: 
Megérti, akkor másra nem is tenne javaslatot, hogy beletegyenek az SzMSzbe. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 6 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 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
 
35/2016. HTKT hat.: 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

2. A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt a módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Tagönkormányzatok 
 
               
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 35/2016. HTKT hat. (10.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: SZSZK Alapító Okirat módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Csendes Ildikót az előterjesztés készítőjét, hogy röviden foglalja össze az anyagot. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy múltkor kikerült egy telephely az alapító okiratból és a hozzá kapcsolódó 
funkció szám. Ezt azonban vissza kell tenni, mert a Nefelejcs u. 9. szám alatti ingatlan nem 
teljes körűen került át az Szociális és Gyermekvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: 
SzGyF) ugyanis maradt még ott szolgáltatása az Szociális Szolgáltató Központnak 
(továbbiakban SzSzK), így vissza kellett tenni az alapító okiratba, mind a Nefelejcs u. 9-et, 
mint telephelyet és a hozzákapcsolódó kormányzati funkciót is. 
 
Fülöp Róbert: 
Tehát akkor a támogató szolgálat maradt a helyén, és akkor most korrigálnák. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 6 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 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
36/2016. HTKT hat.: 
SZSZK Alapító Okirat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
 

I. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Szociális Szolgáltató 
Központ Alapító Okiratának módosítását a 2. melléklet szerint jóváhagyja, így az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot az 1. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 
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II. A fentiek alapján a Társulási Tanács felkéri az Elnököt az egységes szerkezetű 
Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtására. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök  
Határozatról értesülnek: 
Juhász György HtktSzSzK intézményvezető 
 
 
               
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 36/2016. HTKT hat. (10.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Fülöp Róbert: 
Túra útvonalakkal kapcsolatban, amiről már korábban volt szó átadná a lehetőséget Fodor 
Imrének, hogy mélyebben ismertethesse a projektet. 
 
Fodor Imre: 
Elmondja, hogy a kistérségi túraútvonalakról lenne szó. Egyelőre csak kis mértékben 
gondolkodtak, de ez a későbbiekben természetesen bővíthető, sőt egész Bács megyére 
kilehetne terjeszteni, különböző ötletekkel, már meglévő túraútvonalakra való túraútvonal 
rácsatlakozásával. Kivonatosan a Magyar Természet Barát Szövetségnek szakmai anyagaiból 
össze lett állítva egy kis kiadvány. Bevezetés alapokkal, jelzésekkel kapcsolatban, hogy mit 
kell tudni egy útvonal kijelöléséről. A kiadvány leírja, hogy milyen lehetősége van egy 
kijelölésnek, hogy lehet végig menni a kijelölt útvonalakon, milyen műtárgyakat kell vagy 
lehet létesíteni az útvonalon, azért, hogy az ember ne tévedjen el. Ami a leglényegesebb és ezt 
fel is olvasná, hogy a tematikus útvonalak általában költségtakarékos eszköznek számítanak, 
mivel az ún. közreműködő nélküli, önvezetéses látogatómenedzsment-technikák közé 
tartoznak, ezért lehetőség van a pénzforrások megtakarítására. Az önvezetés miatt nincs 
szükség állandó személyzet fenntartására.  Tehát itt nem kell idegenvezető, nem kell egy 
állandó ember, nem kell fenntartani erre egy állandó társaságot. Viszont emellett a fenntartás 
és karbantartás a másik kihegyezett része ennek az egésznek. Évente minimum egyszer végig 
kell menni az útvonalon, ők ezt természetesen vállalják, mint a Zöld Közösségért 
Természetbarát Egyesület. Természetesen vannak olyan dolgok, amit akarva akaratlanul 
elmúlnak, rongálhatják a jelzéseket, vagy egyszerűen benövi a növényzet ez a karbantartásba, 
fenntartásba bele tartozik. A tervek már megvannak, hogy milyen útvonalakat lehetne 
összehozni. Először Kiskunhalas központtal szeretnének egy kelet-nyugati és egy észak-déli 
utat létrehozni Kunfehértó, Kiskunhalas, Harkakötöny között és Balotaszállás, Kiskunhalas, 
Pirtó között elsődlegesen, de ezeket természetesen lehet tágítani, rá lehet csatlakozni az 
országos képre, ami Kunfehértón megy keresztül. Föl lehet eleveníteni a gyalogos aktív 
természetjárásos szabadidős tevékenységnek a végzését, hogy ide ne csak azok látogassanak 
el, akik a környékben élnek, hanem azok is, akik például pesten vagy távolabb. Egy egész 
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hetes vagy hétvégés turista túrázási szabadidős programot lehet erre az egészre ráfűzni. Itt az 
a lényeg, hogy akár térkép nélkül és túrázási ismeret nélkül is végig tudjon menni akár egy 
család vagy egyén, akár egy ötvenfős társaság busszal. A kijelölésnél figyelembe kellett venni, 
hogy a tömegközlekedési eszközöknek és elérhetőségi pontoknak kiindulási pontok itt legyenek 
és a végpontok is itt legyenek, azért, hogy könnyen el lehessen érni ezeket a túraútvonalakat. 
Ezek a túraútvonalak átmennek Halason is, de tervezik, hogy a kisebb falvak vagy városoknak 
a látványosságait is fölfűzzék az utakra. Nem csak a természeti szépségekre, ha nem az épített 
örökségekre is műemlékekről is szól. Több fajta lehetőség van, hogy a festett jelzés útjelző 
oszlopok és csomóponti tábla kombinációk ezekről lehet majd látni a kiadványba képeket, de 
ezeknek a költségét még nem tudják hozzávetőlegesen sem megmondani, mert egyelőre még 
nem tudják, hogy egy útra mennyi műtárgyat kell kihelyezni, ahhoz, hogy el tudjanak 
biztonságosan menni rajta. Ezeknek a költségeknek a kiszámításához szükséges a pontos 
bejárás a pontos fölmérés. Ők ezt most csinálják, november 6-án a Kiskunhalas-Pirtó 
útvonalat fogják bejárni, a Harkakötönyi és Kiskunhalasi út az már fel van térképezve, 
pontosabban be van jelölve, a Kunfehértó-kiskunhalasi be van jelölve, a balotaszállási az még 
egyelőre nincs. A föltérképezés után tudják megmondani, hogy hány tábla kell, hány oszlop 
kell, az oszlopoknak minőségi konzerválási részét hogyan lehet megoldani, tehát minden 
költséget ez fogja majd meghatározni. A másik fontos dolog a kapcsolat felvétel azokkal a 
terület kezelőkkel, akik ezeket a területeket kezelik. Akár a magántulajdonban lévő területeket, 
akár az erdészet, akár a vadásztársaságok, akár az önkormányzatok, Démász, Kiskunsági 
Nemzeti Park felkeresése. Ebben szeretnének, olyan segítséget kérni, hogy ha van ilyen ember 
a kistérségben, hogy ezekkel a szervezetekkel, kezelőkkel fölvenni a kapcsolatot. A 
megtervezett vagy kijelölésre szánt utakat, utakhoz tartozó kezelőket fölkeresnék, hogy 
egyáltalán engedélyezik-e ezeket, és hogy milyen lehetőségek vannak. Egy személyi segítőt 
szeretnének, aki tud ezekkel foglakozni, mint hivatalos személy, aki azt mondja, hogy 
szeretnének ezzel foglalkozni, szeretnék ezt megcsinálni, szándéknyilatkozattal, 
engedélyeztetés stb. Egy útvonalnak sok területen kell átmennie, és ezeket a helyrajzi 
számokat ők nem tudják kikeresni, egy központi nyilvántartásból ezeket nehéz kikeresni. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezi, hogy akkor mivel tudnák folytatni, ha Kiskunhalas és környéke meg van, akkor a 
többiek hogyan tudnak felcsatlakozni hozzá. Feltételezi, hogy a többi települést is érdekli ez a 
dolog. Jó dolognak tartja, hiszen ez vendégeket is jelent, ha egy-egy ilyet létre tudnak hozni. 
Jó ez, hogy ha elindulnak és megnézik, milyen problémái vannak a dolognak, de utána 
mindenképp tudni kell, hogyan folytatják tovább. 
 
Maczkó József: 
Kelebiai központban nem sokára meg fog alakulni, bejegyzésre kerül a Felső-Bácska 
Homokhát Natúr Park Egyesület. Gyakorlatilag Bácsalmástól Ásotthalomig terjedő térséget 
ölel magába, a kistérségből kettő település vesz részt, Tompa és a Kelebia. Sok-sok program 
elem fog szerepelni, komoly szakmai anyagot kell elkészíteni a Natúr Park cím elnyeréséhez. 
Sok program elem fog ebben szerepelni, többek között a gyalogos és kerékpáros túra 
útvonalaknak a kijelölése. Nagyjából párhuzamosan fogunk dolgozni, tehát szívesen vesszük a 
csatlakozást és becsatlakozást és segítséget. Az igaz, hogy kellene bővíteni egy kicsit a kört, 
ha más nem akkor kettő, három térségre vonatkoztatva, majd aztán megyei szinten.  Elmondja, 
hogy a határ mentén megy végig a Vasfüggöny Kerékpár útvonal az Eurovelo 2013-as, amire 
ők építenek elsősorban. Az ő programjuk a Natúr Park Egyesület az elsősorban határ menti 
területeket ölel fel illetve határon túli részeket.  
 
Fodor Imre: 
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Elmondja, hogy kicsiben indult ez az egész, ami aztán bővülni kezdett. Lehetőség van akár 
Pirtó Harkakötöny összekötésére. A nagyobb lépés az a rácsatlakozás a nagyobb útvonalra. 
Meg lehetne csinálni egy olyan Bács-Kiskun Megyei útvonalat is, ami keletről indul, befogja 
Kisszállást és függőlegesen megy észak és dél irányba. Itt már csak az engedélyek és 
hozzájárulásokról volt szó, utána, már ha ki van jelölve egy útvonal, azt karban tartják akkor 
már több lehetőség van. Sok turista már nem használja a papír alapú térképet, ha nem az 
online és GPS alapúakat használja, mobiltelefonokra töltik le, tehát tényleg számtalan 
lehetőségük van. 
 
Fülöp Róbert: 
A fejlesztéshez és helyrajzi számokban megpróbálnak segíteni, és ha meg lesz az útvonal, 
akkor már könnyebb lesz, hogy kit kell megszólítani pontosan. Kérdezi, hogy akkor mi a 
következő lépés, amiben nekik részt kell venni. 
 
Fodor Imre: 
Felmérik a terepet, felírják az első útvonalakat pontosan, felmérik az igényeket a műtárgyakra 
és akkor össze tudják hozni az anyagigényeket. A kiadványban vannak tervezett képek az 
iránymutató táblákra, hogy hogyan nézhetnének ki, mert ezeken fel kell tüntetni az útvonalak 
kezelőjét, a túra útvonalak nevét, a távolságokat, illetve kellenek figyelmeztető táblák is. 
Ezeknek a költségeit tudják majd megmondani, a bejárás után. 
 
Greguss Viktor: 
Az első ilyen bejárás november 6-án lesz, aminek már úgy fognak neki kezdeni, hogy 
célirányosan felmérik, mik a szükségletek és ez után meg tudják kezdeni a közös munkát. 
 
Maczkó József: 
Három rövidebb témája lenne. Az első, hogy kiírták a megyei foglalkoztatás együttműködések 
pályázatot, ami közvetlenül nem, de közvetve fogja őket érinteni. De ki fogják írni a helyi 
foglalkoztatás együttműködésekre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban: TOP) pályázatot. Kelebia már egy jó fél éve próbálja nyomon követni a 
pályázat sorsát és jelentkezni fognak egy konzorciumi program szervezése kapcsán. A cél az, 
hogy Kelebiára hozzák a foglalkoztatási irodának a működését. Itt három járásról van szó, 
Kiskunhalas, Jánoshalma és a Bácsalmási járásról. A jánoshalmi polgármesterrel még 
tárgyalnia fog, a de a Bácsalmással úgy néz ki sikerült megegyeznie. Valószínű, hogy szüksége 
lesz majd kistérségi határozatra, és akkor majd kiderül, hogy tudják-e támogatni őt. A másik a 
szennyvíz díjnak az ügye. Ők felküldtek egy testületi határozatot erről az Energetikai 
Hivatalhoz. A harmadik, hogy csak fel szeretné hívni a figyelmet a fúrt kutakkal kapcsolatban, 
ha jól emlékszik 2018. december 31. a határidő a fúrt kutak legalizációjának. Azt javasolná, 
hogy kistérségi határozattal forduljanak az országgyűlési képviselőhöz, hogy korrekt 
tájékoztatást adjanak, ami nyilvános és a sajtóban is megjelenik, mert ez közvetlenül az 
embereket érinti. 
 
Nemes Antalné: 
Kéréssel fordulna a polgármester urakhoz, hogy ha gondolkoztak pluszjuttatások kifizetésén a 
dolgozóknak, akkor azt november második feléig jelezzék neki.  
 
Simon István: 
A központi orvosi feladatokat külső szolgáltatóval látják el, ennek megfelelően az 
elmúlttestületi ülésen az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolót tartott 
a tevékenységükről, ami az első hat hónap kapcsán történt. A visszajelzések és a beszámolók 
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kapcsán is elmondhatja, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket a szolgáltatóval történő 
alapellátás biztosítása. A beszámoló tartalma szerint azzal kellett szembesülniük, hogy a 
növekvő kiszolgálói személyzet, legfőképp az orvosok díjazása miatt adódott egy fajta 
pluszköltsége a szolgáltatónak, amit jelzett. Természetesen ez nem érinti a jelenlegi 
feladatellátást, hiszen megállapodásban rögzítették a feltételeket. Viszont, mivel a 
megállapodás egy évre szólt, egyfajta referenciaként is, úgy döntött a képviselő testület, hogy 
a továbbiakban is ilyen formában szeretné biztosítani a feladatok ellátást. Ebből következik, 
hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk, aminek már elindult a folyamata. Viszont a 
beszámolóban jelzett költség tekintetében várható, hogy növekedni fog az összeg, amit a 
szolgáltató vagy szolgáltatók ilyen formán az eljárás során beépítenek majd a vállalás 
költségébe. Az eddigi 545 Ft/fő/év normatíva, amit a település tagi befizetések címszó alatt 
van várhatóan változni fog.  
 
Fülöp Róbert: 
Kéri, hogy a tájékoztató kerüljön kiküldésre. 
 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
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