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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. május 22-én  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye: Kelebia Galéria 

       6423 Kelebia, József Attila u.89. 
 
 
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 Maczkó József Kelebia 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. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak 
módosítása 

2. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

3. Gyermekek átmeneti otthona 
4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat-

tervezet 
5. HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi elszámolása 
6. Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele 

tárgyában kötött megállapodás módosítása 
7. Egyebek 

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai 
programjainak módosítása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász György intézményvezetőt, foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy a módosítást az indokolta, hogy a Gyámhivatal ellenőrzést tartott a 
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Családsegítő Szolgálatnál és Központnál és ők kérték, hogy módosítsák a szakmai 
programokat. Az egyik lényegi része, hogy a szakmai programok tartalmazták a dolgozók 
névsorát és, hogy milyen feladatot látnak el konkrétan. Ezt annak idején még a Gyámhivatal 
kérte, hogy tegyék bele a szakmai programba, most úgy ítélték meg, hogy ennek nincs helye 
benne. Illetve a központ szakmai programjának az úgy nevezett utcai szociális munkát kellett 
részletesebben kifejteni. Lényeges változtatás nem történt rajta.    
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 9 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: 
 
7/2018.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halas Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, 
valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egységei szakmai programjait a 
mellékelt formában és tartalommal 2018. május. 23. napjával történő hatálybalépéssel. 
 
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 

 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának   7/2018 HTKT hat. (05.22) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Ezt az előterjesztést is Juhász György készítette, megkéri, foglalja össze a témát. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy itt is ugyan arról az előterjesztésről van szó, mint az előző pontnál. A 
Szervezeti és Működési Szabályzatban tévesen szerepelt a vezetőnek a megnevezése. 
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Intézményvezető szerepelt, a szakmai vezető helyett. Más tekintetben nem módosult a 
szabályzat.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 9 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: 
 
8/2018.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halas Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
mellékelt formában és tartalommal 2018. május 23. napjával történő hatálybalépéssel. 
 
Határidő: 2018. május 23. 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 

 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 8/2018 HTKT hat. (05.22.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Gyermekek átmeneti otthona 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Röviden összefoglalja az anyagot. Elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(továbbiakban: EMMI) Államtitkársága vizsgálatot végzett a kormányhivatalok útján az 
önkormányzatoknál. A vizsgálat arra irányult, hogy a gyermekek átmeneti otthonát a 
törvényben meghatározott létszámot elérő önkormányzat működtetett illetve nem. Tudják, 
hogy ennek a törvényi kötelezettségnek már hosszú éve óta nem felelnek meg, azonban 
intézkedést kért tőlük. Ennek érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztették a társulási 
tanács elé, ami arról szólna, hogy a Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: SzSzK) 
intézményvezetője Juhász György Úr elkészítené az erre vonatkozó intézkedési tervet és ezt 
küldené meg a kormányhivatalnak, hogy hogyan tovább. Az elképzelés, mivel túl sokba 
kerülne egy intézmény létesítése és fenntartása, hogy megkeresné az önkormányzat, illetve az 
intézményvezető úr azokat a lehetőségeket, hogy önkormányzatok vagy intézmények által 
fenntartott gyermekjóléti központokkal lehetséges lenne a szerződésnek a megkötése.  
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Simon István: 
Egy kis kiegészítést szeretne tenni. Korábban volt arról szó, hogy ahogy a Jegyző Asszony is 
elmondta közvetett úton tesznek eleget ennek a kötelezettségnek és korábban már tárgyaltak 
az S.O.S Gyermekfalu magyarországi alapítványával, akinek a vezetője tett egyszer egy 
ajánlatot, ami nem volt elegáns az összeget érintően. Azóta megint találkoztak egymással és 
megemlítette neki, hogy szerényebb mértékben jó lenne, ha tudna ajánlatot tenni. Megkereste 
e-mailben és Polgármester Úrral egyeztetve május 30-án ellátogat és elmondja a javaslatát, 
valószínű mérsékeltebb összeggel. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 9 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: 
 
9/2018.HTKT hat. 
Gyermekek átmeneti otthona 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megbízza a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának intézményvezetőjét a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) 
pontjában foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedési terv kidolgozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  9/2018 HTKT hat. (05.22.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi zárszámadásáról szóló 
határozat-tervezet 
 
Fülöp Róbert: 
Az előterjesztést Paska Istvánné és Börcsök Judit készítette. Paska Istvánné van jelen, így 
megkéri, hogy foglalja össze az anyagot.  
 
Paska Istvánné: 
A zárszámadás mérlegéből látszik, hogy a tervezetthez képest alulteljesítés történt, ami abból 
adódik, hogy az SzSzK megkapta a pályázati előlegeket, ami több év alatt kell teljesíteni. Ez 
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be lett építve a pénz maradványokba is. Ha megnézik a pénzmaradvány elszámolását, abban 
is látszik, hogy a feladattal terhelt pénz maradvány elég jelentős összegű.  A kiutalatlan 
önkormányzati támogatás 6.300.000 Ft volt, befizetési kötelezettség a fel nem használt 
pénzeszközök az SzSzK részéről 2.959.025 Ft, ami tulajdonképpen elvonásra kerül az SzSzK-
tól. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 9 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: 
 
10/2018.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat-tervezet 

 
H a t á r o z a t  

 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. 

évi költségvetési maradvány megállapításáról 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében, valamint államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 
89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, Szociális Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság véleményének kikérésével a következőképpen határoz: 

 
A költségvetés főösszege 

 
A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását a következő 
összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 1 211 446 679 Ft 

b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege 1 145 008 671 Ft 

c) finanszírozási célú bevételek összege 84 647 929 Ft 

d) finanszírozási célú kiadások összege 0 Ft 

f) bevételek összesen 1 296 094 608 Ft 

g) kiadások összesen 1 145 008 671 Ft 

h) költségvetés többlete 151 085 937 Ft 

 

A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetésének 
maradványát 151.085.937 Ft-tal hagyja jóvá. 

 
1. A Társulás összevont 2017. évi költségvetési mérlegének közgazdasági tagolását az I/1. 
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számú melléklet tartalmazza. 
 
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi összevont, 
éves könyvviteli mérlegét az I/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, melyben az összevont 
mérlegadatok alapján az Eszközök és Források értékét 763.324.432 Ft-ban állapítja meg. 

 
3. A Társulási Tanács 2017. évi összevont költségvetésének maradványát az I/3. számú 
melléklet alapján 151.085.937 Ft-ban állapítja meg.  
 
4. A Társulás 2017. évi összevont vagyonkimutatása a I/4. számú melléklet alapján. 
 
5. Kimutatás a Társulás 2017. évi összevont Eredménykimutatásról I/5. számú melléklet 
alapján. 
 
7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi összevont pénzeszközök változásának 
kimutatását az I/6. számú melléklet tartalmazza. 
 
8. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi összevont maradványának és 
alulfinanszírozásának megállapítását az I/7. számú melléklet tartalmazza. 
 
9. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2017. évi bevételi –és kiadási előirányzat 
kimutatásait az I/8/a-I/8/b. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
10. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2017. évi beruházási és felújítási 
előirányzatai feladatonként, illetve célonként bemutatását az I/9. számú melléklet tartalmazza. 
 
11. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont engedélyezett létszáma: 216 fő 
    Társulás összevont, 2017. december 31.-én ténylegesen betöltött létszáma: 231 fő 
    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma: 2 fő 
    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők 2017. december 31.-én  
     ténylegesen betöltött létszáma: 0 fő 
 
12. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetését és annak teljesülését 2017. 
évben a II/1.-től a II/6.-ig számú mellékletek tartalmazzák. 

 

14. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ elemi költségvetését 
és annak teljesülését 2017. évben a III/1.-től a III/6.-ig számú mellékletek tartalmazzák. 
 
Kiskunhalas, 2018. május 09. 
 
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 10 /2018 HTKT hat. (05.22.) sz. határozataként be kell vezetni. 
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5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi elszámolása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy ezt az előterjesztést is Paska Istvánné készítette, kéri, hogy foglalja össze az 
anyagot. 
 
Paska Istvánné: 
Az előterjesztésben leírta, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatán keresztül kapott az SzSzK 
a minimálbéremelésekhez és a járulékokhoz és a műszakpótlékhoz is rendkívüli 
támogatásokat. Ami tulajdonképpen nem lett tovább adva az SzSzK-nak, hanem visszaadták az 
önkormányzatnak. Van egy 39.000.000 Ft-os sor, ami arányosan az SzSzK feladatarányosan 
az önkormányzatokra kidolgozta, hogy ebből kinek mennyi járt volna.  Ő kiküldte 
mindenkinek az elszámolást, ami alapján elkészítette, visszajelzés nem érkezett így gondolja 
mindenki elfogadta.  
 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 9 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: 
 
11/2018.HTKT hat. 
HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2017. 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 2017. évi követelését, illetve 
kötelezettségét a „végleges egyenleg” elnevezésű sor alapján a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulással szemben és kötelezi a tagönkormányzatokat a tartozás kiegyenlítésére 2018. 
július 31-ig, egyben vállalja, hogy a tagönkormányzatok felé fennálló tartozását 2018. 
július 31-ig kiegyenlíti. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
              Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  11/2018 HTKT hat. (05.22.) sz. határozataként be kell vezetni 
 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon 
átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Kollárné dr. Lengyel Linda készítette, ő már nem dolgozik a 
hivatalnál, így megkéri Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző asszonyt ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Elmondja, hogy az előterjesztésben az kerül megfogalmazásra, ami a valóságnak megfelel, 
tehát a Szent Imre utca 4. került ki, mivel ez korábban a Városgazda zrt. tulajdonában van, 
ezért ez így fog most a szerződésbe bekerülni, ezt pontosítják. 
 
Juhász György: 
Az indokolja, hogy a Szent Imre u.4. alatt fél illegalitásban működött az intézmény egyik 
másik szervezete, de szeretnének oda a család és gyermekjóléti központnak végleges helyet 
találni és azt az ígéretet kapták, hogy működési engedélyt kaphatnak rá. Ehhez viszont 
rendezni kell a tulajdonviszonyokat.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 9 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: 
 
12/2018.HTKT hat. 
Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele 
tárgyában kötött megállapodás módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási elfogadja Kiskunhalas Város Önkormányzat 
és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ közötti, az egyes 
szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyú 
megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
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Juhász György Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője 

 
 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  12/2018 HTKT hat. (05.22.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
 
Fülöp Róbert: 
A hajléktalanok átmeneti szállásával kapcsolatban most az elszámolások úgy történnek meg, 
mintha az önkormányzat csak maga tartaná fönt és nem társulás keretein belül, pedig ez nem 
így van. Ahhoz, hogy ezt módosítsák, ahhoz szükség lesz némi papírok módosítása. 
 
Juhász György: 
Megnézték a társulás dokumentumait és a törzskönyvben úgy szerepel, hogy kistérségi 
feladatot lát el. Annak idején a szálló működési engedélye, ami 2007-es az készült csak úgy, 
hogy kiskunhalasi felvételű körzettel és ezt kell módosítaniuk.  
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 

 
K.m.f. 

 
         Fülöp Róbert 
                elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Maczkó József 


