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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. február 26-án  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

      6422 Tompa, Szabadság tér 3.  
 
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 6 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Véh László Tompa polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 6 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Véh László 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. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele 
2.  A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 

(II.22.) HTKT határozat módosítása 
3. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése  
4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017.évről szóló 

szakmai beszámolójának elfogadása 
5. Egyebek 

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
többletbevétele 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Paska Istvánné készítette kéri, hogy foglalja össze az 
anyagot. 
 
Paska Istvánné 
Elmondja, hogy a Szociális Szolgáltató Központ kérelmet nyújtott be, hogy 1.382.572 Ft 
működési többletbevétele keletkezett. Ezt szeretnék működési célra felhasználni, erre kértek 
engedélyt.  
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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: 
 
3/2018.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele 

 
Határozat 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési többletbevétele 
felhasználásával járó 2017. évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 1.382.572 Ft-
tal történő megemelését, melyet a soron következő költségvetési-határozat módosításba be 
kell építeni. 
Bevétel felhasználás célja:  Dologi kiadásra:  1.382.572 Ft 

 
 
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   3/2018 HTKT hat. (02.26.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II.22.) HTKT határozat módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkérdezi Paska Istvánnét az előterjesztés készítőjét, van-e kiegészítése. 
 
Paska Istvánné: 
Átadja a szót Csendes Ildikó osztályvezetőnek. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának lehetősége volt egy pályázat 
benyújtására, amit pozitívan bíráltak el, 20.920.858 Ft, ami most egyenlőre bement általános 
tartalékba. Ezzel viszont el kell számolniuk a dolgozók műszak pótlékát tudják belevonni, nem 
tudják, hogy teljesen le tudják-e fedni, lehet, hogy visszafizetés lesz belőle. Megpróbálják úgy 
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kibontani ezt is és úgy lefedni, hogy ne sok visszafizetni való legyen ebből az összegből. 
Megjelent egy olyan összeg, ami eddig nem volt, egy béremelés és szociális hozzájárulás adó 
csökkenés kompenzálására egy összeg, amit majd szintén el kell számolnunk. Itt ez 
valószínűleg teljes összeg elszámolásra tud kerülni.  
 
Brassó István Albert: 
Kérdése lenne, hogy az Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: SzSzK) csak 
Kiskunhalast érinti, vagy minden dolgozót? 
 
Paska Istvánné: 
Minden dolgozót érint. A 20 millió forintos csak a bentlakásos intézményekre vonatkozik, míg 
a 18 millió forintos általánosságban mindenkire. A 20 millió forintos csak a bentlakásos 
intézmények dolgozóknál minden évben a szakmai dolgozók bértámogatására és működési 
támogatásra is több százmillió forintot kapunk, amit a bérkompenzációba is bele kell vonniuk.  
Ezért írták az előterjesztésbe azt is, hogy a 20 millió forintot úgy kapták még pluszba, amit 
nem biztos, hogy le tudnak fedni teljesen, tehát a heves normatívát kell lefedniük, és ez a 20 
millió forint azért van most tartalékban, hogy amit tudnak, lefednek, a többit viszont vissza 
kell fizetniük, tehát nem biztos, hogy meg fogja kapni az elszámoláskor az Önkormányzat, 
mint a támogatásának a segítését. Tehát minden Önkormányzat a feladataira bizonyos 
támogatást adott és ebből lehet. hogy tudnak visszanyerni, de még nem tudják, hogy mennyit. 
Ez a beszámoló volt, majd a zárszámadásnál a pénzmaradvány elszámolásánál fog kiderülni, 
hogy önkormányzatoknál ezt mennyit jelent. 
 
Brassó István Albert: 
Megköszöni a munkájukat és a Kiskunhalasi Önkormányzat munkáját is. Emlékszik, hogy 
erről beszéltek, még akkor, amikor elkezdték a béreket latolni, hogy látszik, hogy az 
önkormányzatoknak lehet, többet kell majd hozzátenni.  
 
Paska Istvánné: 
Elmondja, hogy eleve kapott egy 18.750.000 Ft bértámogatást, ehhez a szociális területhez az 
SzSzK, és plusz még a műszakpótlékokra kaptak még 20 milliót. De a bentlakásos intézmények 
kapnak egy olyan szoros elszámolású normatívát is, ami miatt sok mindent kell figyelembe 
venni., Az volt az, amit jelzett az előző testületi ülésen, hogy feladat finanszírozás van,  azokat 
a szakmai dolgozókat, amiket a normatíva előír, azt alkalmazni kell és ugyan úgy a nem 
szakmai dolgozókat is, mert ezt a támogatás megköveteli, és ha nem teljesül visszafizetés van. 
 
Maczkó József: 
Annyi kérdése lenne, hogy ez a rendkívüli önkormányzati támogatás keretéből jött ez a 20 
millió forint? 
 
Paska Istvánné: 
Igen, de nem külön leigénylés volt, erre nem pályáztak. A pályázatok mások voltak 
Kiskunhalas részéről. Ezt a 18 millió forintot az 1312/2017. (VI.8.). Kormány határozat 
határoz a minimálbéremelésről, amit kaphattak az önkormányzatok a határozat alapján. Az a 
határozat alapján kapott valamennyit Kiskunhalas is és a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás (továbbiakban: HTKT) és egy külön rendkívüli támogatást, amit még nem igényeltek, 
és egyszer csak jött, hogy kimaradtak ezek ebből az 1312/2017. (VI.8.) Kormány határozatból 
rendkívüli támogatásként még ez csak kimondottan az SzSzK-nak műszakpótlékra volt 
beállítva.  
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Fülöp Róbert: 
Ez a 20,9 %? 
 
Paska Istvánné: 
Igen. 
 
Maczkó József: 
Erre szeretne kormány határozat számot kérni. 
 
Paska Istvánné: 
1312/2017. (VI.8.). Kormány határozat, ebben volt az általános, ami a béremelésre és annak 
járulékaira különböző önkormányzatok kaptak. Kiskunhalas kapott összesen 34 millió 
forintot, amit meg kell bontani, 16 milliót Kiskunhalas Város Önkormányzat és 18 milliót 
kimondottan az SzSzK-é. Ezt így határozták meg, így van benne a listába. Plusz még egy 
rendkívüli támogatás keretében jött ez a 20 millió, ami kimondottan a bentlakásos 
intézmények műszakpótlékára jött támogatásként. 
 
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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
4/2018.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.22.) HTKT 
határozat módosítása 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. 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: 
 
2017. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Társulási Tanács összevont 2017. 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 
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 (1) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (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:      1.305.693.806 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.305.693.806 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.305.693.806 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.221.045.877 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (a1.-b1.) összegét: -84.647.929 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -63.914.921 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -20.733.008 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):  -84.647.929 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -63.914.921 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -20.733.008 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

      1.) Hiány belső finanszírozása:  84.647.929 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  72.751.489 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  11.896.440 Ft 

 

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 
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(4) A Társulási Tanács az intézménye központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 
772.653.746 Ft-ban állapítja meg. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
              Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  4/2018 HTKT hat. (02.26.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése  
 
Fülöp Róbert: 
Megkérdezi Paska Istvánnét az előterjesztés készítőjét, van-e kiegészítése. 
 
Paska Istvánné: 
Átadja a szót Csendes Ildikó osztályvezetőnek. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy a 2018-as költségvetést is a 2017-es költségvetéshez hasonlóan készítették. 
Gyakorlatilag a személyi kiadásoknál merült fel, egy kis emelkedés a minimálbér és a 
garantált bérminimum emelése miatt, valamint a járulékoknál a csökkenés a szociális 
hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt. Valamint annyit megemlítene, hogy a 
beruházásokban különösképpen nem jelenítettek meg semmit, annyi, hogy most két darab 
nyomtatót terveztek be, az egyik egy csere lenne, mert a régi már használhatatlan, a másik 
pedig egy kisebb új nyomtató.  
 
Paska Istvánné: 
Annyi hozzáfűzni valója lenne még, hogy a Gazdálkodás Szabályaiban látszik, egy olyan, 
rögtön az első pontnál, hogy be kellett tenniük és ez látszik, a költségvetési maradvány 
működési célú felhasználásánál van 50 millió forint, ami tulajdonképpen az SzSzK-nak a két 
darab pályázatos része, amit ki kell mutatniuk. Ez a kiadási oldalon is megjelenik személyi 
járulék és dologi kiadásnál. Azonban a 2019-es és 2020-as évekre nem vállalhatnak 
kötelezettséget, tehát azt nem lehet kifizetni, de másképp nem lehet beállítani a költségvetésbe. 
De a Gazdálkodás Szabályai 1. pontban megjelenik, hogy a 2018-as évben nem teljesíthet 
kiadást. A 7.mellékletben a 2019. és 2020. évi kiadások oszlopára, tehát ami ott már 
megérkezett, mint bevétel, de kiadás nem teljesíthető.   
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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: 
 
5/2018.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése  

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi 
költségvetését Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt 
(a továbbiakban: költségvetési törvény), a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 26. 
§ (1) 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: 
 
2018. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2018. évi költségvetése az alábbiak szerint 
épül fel: 

 
3. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

- adószám: 15542315-1-03  
- törzsszám: 542319 
 

4. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Intézmény 
- adószám: 15761581-2-03 
- törzsszám: 761585 

 
(1) A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi összevont – Társulás, Intézmény – költségvetése  
 
a) Kiadási főösszegét:      975.375.305 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  975.375.305 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  975.375.305 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  919.044.476 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 56.330.829 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 56.076.829 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -254.000 Ft-ban 

állapítja meg. 
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(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):  - 56.330.829 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -56.076.829 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -254.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

      1.) Hiány belső finanszírozása:  56.330.829 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  56.330.829 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 intézmény központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 
715.567.282 Ft-ban állapítja meg. 
 
Záradék:  
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 29/A. § (b) bekezdése, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletet, valamint a 
45. § (1) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)-ben meghatározott saját 
bevételekkel a következő három évben nem tervez. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó döntéseit, 
figyelemmel a 368/2011.Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelet 56. § (2) bekezdésében foglalt szabályokra a 6. számú melléklet 
mutatja be. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint 
Társulásunk közvetett támogatásokat nem nyújt. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évben önként vállalt feladatokat lát el. A 
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018. évben kötelező 
feladatokat lát el.  
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2018. évi költségvetési mérlegét 
közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi bevételeit jogcímenként 2a. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi kiadásait feladatonként és kiemelt 
előirányzatonként a 2b. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2018. évi bevételeit a 3a. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2018. évi kiadásai t a 3b. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján 
Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2018 évi központi költségvetési támogatásokat a 
4. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntéseit 
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi összevont előirányzat felhasználási 
ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
Az Szociális Szolgáltató Központ európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételeit és 
kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 

 
A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A Társulás az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az 
államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás 
végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen Társulási Tanács határozat 
előírásainak megfelelően hajtja végre a Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ útján. 
  
(2) A Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv előirányzatainak 
módosítására a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § (5) bekezdés alapján kell 
eljárni. A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetésről szóló határozatát Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által a központi költségvetésből leigényelt központosított pótelőirányzatok 
és az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt - az első negyedév 
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
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költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.  
Külön nem szabályozott esetekben minden költségvetést érintő döntéskor a költségvetési 
határozatot módosítani kell. 
 
(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, mint költségvetési 
szerv részére a finanszírozást a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint, havi 
ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsájtja 
rendelkezésre a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal. 
 
(4) A Társulás költségvetéséből támogatott szerv (Kiskunhalas Város Önkormányzata) 
köteles a részére juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának. 
 
(5) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Társulás Pénzügyi, Költségvetési 
Bizottság a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi. 
 
(6) Minden pályázat benyújtása csak a Társulási Tanács döntése alapján lehetséges mind a 
Társulás, mind a Szociális Szolgáltató Központ esetében. 
 
(7) Az év közben teljesített intézményi működési bevétel, valamint felhalmozási bevétel 
többletből - figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. § -ban foglaltakat - 
csak az irányító szerv előzetes engedélyével a felhasználásra engedélyezett többletnek 
megfelelő összeg, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után 
használható fel. 
 

Gazdálkodás szabályai 
 

(1) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központja a Társulási Tanács által jóváhagyott költségvetés fő összegét 
és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani, figyelemmel arra, hogy az európai uniós 
támogatások 2019-2020 évi kiadásai előirányzataira 2018. évben nem teljesíthet kiadást. A 
2018. évben fel nem használható kiadási előirányzatok részletezését a 7. számú melléklet 
2019-2020 Tárgyévet követő év költségvetésében jelentkező bevételek – kiadások oszlopok 
tartalmazzák. 
 
 
(2) A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetési előirányzatai e 
határozatban megfogalmazottakhoz képest változhatnak a költségvetési szerv saját 
hatáskörű előirányzat módosítása miatt, valamint a Társulási Tanács évközi döntése 
értelmében. A saját hatáskörű előirányzat módosításról tárgynegyedévet követő hónap 5-ig 
kell adatot szolgáltatni a munkaszervezeti feladatokat ellátót Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi-és gazdálkodási Osztályvezetője részére. 
 
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak 
akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési 
többletigénye nem keletkezik. 
 
(4) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ saját 
költségvetéséből olyan felhalmozási kiadást, amelyek a tárgyévben működési többlet 
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kiadással járnak, kizárólag a Társulási Tanács előzetes engedélyével teljesíthet. A Szociális 
Szolgáltató Központ vezetője köteles a Társulási Tanács döntését megelőzően a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi – 
és Gazdálkodási Osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes 
számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért. 
 
 
(5) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás költségvetési határozatában megjelenő Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait a társulási-tanács döntése nélkül, 
saját hatáskörében 5.000.000 Ft összeghatárig  módosíthatja, a 2011. évi CXCV. törvény 34. 
§ (2) bekezdése alapján. 
 
(6) Amennyiben a központi költségvetésből Kiskunhalas Város Önkormányzata által 
leigényelt, a Társulás önként vállalt feladat ellátásának elszámolása során a Társulásnak 
abból keletkezik visszafizetési kötelezettsége, hogy az adatot szolgáltató társult 
önkormányzat neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók 
felmérésekor, annak következményét – támogatás csökkentését –az adatot szolgáltató 
önkormányzat viseli. 
 

(7) Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 
alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, 
ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, 

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és 

c)  törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat 
elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb 
megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a szerződést 
kötő nem alkalmaz, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy 
időben rendszertelenül ellátandó feladat. 

(8) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézménytől elvonásra kerül: 
a. a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része 
b. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely 

nem köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások 
maradványához 

c. az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része  
d. a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege 
e. a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját 

bevételek többlete 
f. a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege  
g. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 
A 2018. évi költségvetés végrehajtására az e határozatban nem szabályozott kérdésekben a 
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módosított államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a többször módosított 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” 
előírásai az irányadóak. 
 
Jelen határozat rendelkezéseit 2018. költségvetési évre, 2018. január 01.-től kell alkalmazni. 
 
A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös 
Önkormányzati Hivatalt, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján készítse el a Társulás 
elemi költségvetését és a Társulási Tanács Elnöke által jóváhagyott (368/2011. 
Korm.rendelet 33. § (1) bekezdés) elemi költségvetéseket nyújtsa be a Társulás és a Szociális 
Szolgáltató Központ vonatkozásában, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságához. 
 
Határidő: 2018. március 16.  illetve folyamatos 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül:Tagönkormányzatok 

 Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
             Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  5/2018 HTKT hat. (02.26.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
2017.évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt, az előterjesztés készítőjét, foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Látható, hogy megszokottnál rövidebb az összefoglaló, ez azért van, mert megkérte a 
kollégákat, hogy azokkal a részekkel nem terheljék a Társulási Tanácsot fölöslegesen, amiket 
éveken keresztül beletettek, mint a jogszabályi hivatkozások. Tényleg csak azokra 
koncentráljanak, amely dolgok történtek a 2017-es évben. Összességében szeretné elmondani, 
hogy több szakmai ellenőrzést kaptak az elmúlt évben és az ezt megelőzőben, és a 
megállapítások szinte maradéktalanul visszaigazolták, azt, hogy megfelelő jó és kiváló 
szakmai munka folyik az egyes szervezeti egységekben. Viszont azt rendre megjegyzik, hogy az 
elhelyezési körülményekben problémák vannak, ami természetesen régi öröksége 
mindannyiuknak. Folyamatosan figyelik ezt és próbálnak javítani ezeken. Kiskunhalason 
vannak benyújtott pályázataik is. Az is elmondható összességében, hogy nagyon leterhelt az 
ellátó rendszer. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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: 
 
6/2018.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017.évről szóló 
szakmai beszámolójának elfogadása 

 
H a t á r o z a t  

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2017.évről szóló szakmai beszámolóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős : Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető Nyúl u. 5-7.  
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  6/2018 HTKT hat. (02.26.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Simon István: 
Elkészült az orvosi ügyelet tagbefizetési lista, ezúton is köszöni minden önkormányzatnak az 
időben befizetett tagdíjakat. 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 

 
K.m.f. 

 
         Fülöp Róbert 
                elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Véh László 


