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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. december 5-én  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye:  Balotaszállási Művelődési Ház 

Balotaszállás, Balassi Bálint u.10. 
   
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 8 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Huszta Istvánt Balotaszállás polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 8 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Maczkó József személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 8 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele 
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.22.) 

HTKT számú határozat módosítása  
3. Egyebek 

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
többletbevétele 

Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Csendes Ildikó osztályvezető készítette, megkéri, hogy 
foglalja össze az anyagot. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy év végén, ha többletbevételeket realizál a társulás, akkor azt lehetősége van a 
kormányrendelet alapján átkérni a kiadásaiba. Itt 9.000.000 Ft működési többletbevételre 
realizálódott a társulás Szociális Szolgáltató Központnál (továbbiakban: SzSzK), ami 
7.000.000 Ft az Idősek Bentlakásos Intézményénél realizálódott, 2.000.000 Ft a Házi 
Segítségnyújtásnál realizálódott. Így a lehetőséggel élve ezt a 9.000.000 Ft-os többletbevétel 
átkérik a kiadásaikra.  
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Brassó Imre Albert: 
Kérdezi, hogy miből adódtak a többletbevételek? 
 
Csendes Ildikó: 
7.000.000 Ft az Idősek Bentlakásos Intézményénél, 2.000.000 Ft a Házi Segítségnyújtás 
térítési díjánál. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy az elhunytak helyére nagyobb számban érkeztek, akik tudták a teljes térítési 
díjat fizetni. Ezzel ugye év elején még nem tudnak kalkulálni, ezért alakult így a 
többletbevétel.   
 
Brassó Imre Albert: 
Kérdezi, hogy ez az egész térségre kivetítve vonatkozik-e? 
 
Juhász György 
Elmondja, hogy nem csak az SzSzK-ra vonatkozik. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
39/2016.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési többletbevétele felhasználásával járó 
2016. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 9.000.000 Ft-tal történő 
megemelését, melyet a soron következő költségvetési-rendelet módosításba be kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja: Beruházás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György Intézményvezető 
 Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
 
         
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 39/2016. HTKT hat. (12.05) sz. határozataként be kell vezetni.  
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2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 
7/2016. (II.22.) HTKT számú határozat módosítása 

Fülöp Róbert: 
Megkéri Csendes Ildikó az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az anyagot. 
 
Csendes Ildikó: 
Azok az összegek kerültek átvezetésre, amelyeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a 
központi költségvetésében megkap támogatásként, és ezt utalják most tovább a társulás 
részére. Elmondja, hogy van egy irányítószervi támogatás, amit a májusi normatíva 
leigényléseket októberben számolják el, és itt -7.600.000 Ft támogatás visszafizetésére. 
Elmondja, hogy ez elsősorban az Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz átkerült 
intézmény miatt van.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
40/2016.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II.22.) HTKT 
számú 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 
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- 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:      1.151.736.153 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.151.736.153 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.151.736.153 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.074.508.665 Ft-ban 

      

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

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -67.830.488 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -9.397.000 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:       -67.830.488 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -9.397.000 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 
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            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

 
(4) A Társulási Tanács az intézménye központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 
747.418.841 Ft-ban állapítja meg. 
 
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 40 /2016. HTKT hat. (12.05) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: Egyebek 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy korábban már felmerült, hogy a közmunka programok dokumentációs része 
viszonylag nagy a polgármesterekre nézve, és hogy fogalmazzanak meg egy levelet a 
belügyminisztérium felé, hogy legalább a hitelesítésre vonatkozó aláírásokat az tehesse meg, 
aki valóban lemásolta az adott dokumentumot és legalább ezzel ne terheljék őket. A levelet 
elkészítették, egyeztettek Márhofffer Norbert főtanácsossal. Kéri a polgármestereket, hogy 
nézzék át és írják alá. Abban bízik, ha közösen jeleznek, akkor nagyobb hatása lesz. A másik 
dolog, amit az egyebeknél elmondana, hogy van a kistérségnek egy weblapja, a 
www.halasregio.hu, amit amióta Jamrik Lajos elhagyta a Közös Önkormányzati Hivatalt, 
gazdátlan, de elmondja, hogy előtte sem került fel sok információ a honlapra. Szerinte, ha 
elavult információk vannak fent, az rosszabb, mintha semmi sincs fent. Kérdezi, hogy szeretné-
e a társulás, ha továbbra is megmaradna-e az oldal. Mert akkor, ehhez forrásokat kellene 
elkülöníteni. 
 
Brassó Imre Albert: 
Elmondja, hogy ők használták, és folyamatosan volt kapcsolatuk Lajossal.  
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy továbbra is van lehetőség rá, hogy megmaradjon a honlap, csak élővé kell 
tenni, Ki is lehet jelölni egy felelőst, hozzáférést kellene biztosítani a tagoknak, hogy mindenki 
tudjon híreket feltölteni. Ha van rá igény, érkeznének hírek, akkor továbbra is érdemes lenne a 
weblapot fenntartani. Ő szívesen foglalkozna vele, de csak együtt tudják élővé tenni. Kérdezi a 
polgármestereket, mi a véleményük. 
 
Maczkó József: 
Javasolja, hogy tartsák meg a honlapot. 
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Fülöp Róbert: 
A következő ülésre, akkor valamilyen javaslat formában visszatérnek rá. 
 
Brassó Imre Albert: 
Elmúlt alkalommal nem jelezte, de a Járás Helyi Védelmi Bizottságának volt egy ülése, ahol 
jelezték, hogy hideg tél várható és kérték őket, hogy készítsék fel a lakosságot.  
 
Maczkó József: 
Jelzi, hogy neki lenne egy kényesebb témája, amiről korábban már szintén beszélgettek. A 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltatóval kapcsolatos, ezen belül is a szolgáltatási díjakkal. A 
térségben, ahol friss szennyvíz beruházás valósult meg, a díjképzés enyhén szólva nem ismer 
semmiféle konszolidációt, tehát semmiféle igazodás nincs. Tisztában vele, hogy ideiglenes 
díjmegállapítás van, de esetleg a jövő heti társasági ülésre jó lenne, ha térség egységesen 
tudna fellépni. Próbálják meg főleg a szennyvíz díjak ügyében külön-külön kezelni a 
települések bevételeit, hogy lássák, hogy mennyi ez a bevétel külön-külön és eldönthesse a 
település maga, hogy milyen irányba akar fejleszteni.   
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezi, hogy hány települést érint ez a dolog? 
 
Maczkó József: 
Akikről konkrétan tud, az három település: Kisszállás, Tompa és Kelebia. 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 
 

K.m.f. 
 
 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                elnök 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Huszta István 
  
 


