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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. október 16-án  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Pirtó Dózsa György u. 19. 
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 7  fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kispál István Kisszállás polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Kispál István személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 7 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámának emelése 
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. 

(II.26.) HTKT határozat módosítása  
3. Egyebek 

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámának emelése 
 
Fülöp Róbert: 
Az előterjesztést Juhász György intézményvezető készítette, megkéri, foglalja össze az 
anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy az előterjesztés a múltkori tanács üléshez kapcsolódik, ott a szervezeti és 
működési szabályzat (továbbiakban: szmsz) kapcsán döntöttek arról, ami törvényi 
kötelezettség, hogy az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységet bevezetik a Szociális 
Szolgáltató Központnál (továbbiakban: SzSzK). A Család és Gyermekjóléti központ 
tevékenységéhez kapcsolódóan és ennek megfelelően meg kell emelni az intézmény dolgozói 
létszámát 6 fő státusszal. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezi, hogy mindenhova fog jutni belőlük?Vagy ez a 6 fő hol fog tudni szolgálatot ellátni? 
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Juhász György: 
Törvény szerint 1000 fő gyermekenként kell dolgoznia egy óvodai iskolai szociális segítőnek 
6000 gyermek van a kistérségben ennek megfelelően 6 főt kell alkalmazni és igen ahogy 
munkába állnak a kollégák keresik fel az intézményeket. Jelen pillanatban halasi 
intézményekkel vannak kapcsolatban még az ezt megelőző pályázat kapcsán az állami oktatási 
intézmények mindegyikével illetve Kisszálláson és Tompán az általános iskolával és az 
óvodával vannak már kapcsolatban. Azért nem egyszerre történik a státuszok felvétele, mert a 
költségvetési törvény módosításához kapcsolódan kaptak egy olyan tájékoztatást, hogy a 
jogalkotó tisztában van vele, hogy nem olyan egyszerű megfelelő szakembereket találni erre a 
munkára azonnal, így aztán el lehet költeni a pénz egy részét eszközökre is. Úgy döntött, hogy 
picit lassabban töltik fel a kollégákat, hogy be tudjanak szerezni számítógépet, irodabútort, 
nyomtatót, tehát egy kicsit felszerelnék ebbőla  pénzből az infrastruktúrát.  
 
 

Megérkezik Brassó Imre Harkakötöny polgármestere, elnézést kér a késésért. 

 
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: 
 
17/2018.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámának emelése 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámát 6 fővel megemeli a következő 
munkakörrel: óvodai és iskolai szociális segítő. 
 
 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
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  17/2018 HTKT hat. (10.16) sz. határozataként be kell vezetni.  
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2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (II.26.) HTKT határozat módosítása  
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Csendes Ildikó osztályvezetőt, ismertesse az előetrjesztést. 
 
Csendes Ildikó: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata október 5-i határidővel módosíthatta az állami 
támogatásokat, ezt meg is tették, hiszen létszámok függvényében változik az összeg és mivel 
létszámokat változtak, ezt az SzSzK-tól megkapták az adatokat, így a normatvía összegek is 
változtak. Gyakorlatilag ezeket a változásokat vezették át az önkormányzatnál az állami 
normatíváknál. Mivel a társulás intzéménye az SzSzK végzi el a feladatokat, a normatívát 
átadják az SzSzknak. Megjelenítették a módosításban ezeket a változásokat. A szöveges 
részben olvasható, hogy milyen jogcímen történtek változások. Itt említené meg azt a jogcímet 
ami az intézményvezető úr előterjesztésével is kapcsolatos. Megjelent egy új jogcím az óvodai 
és iskolai szociális segítő bértámogatása, de itt emeli ki mégegyszer, hogy nem csak bérekre, 
személyi kiadásokra fordíthatják ezt a majdnem 6 és fél millió fortintot, hanem dologi 
kiadásokra és beruházásokra is, úgy hogy a költségvetésbe is így állították be, hogy személyi 
kiadások és dologi kiadásokra oszlik meg ez a 6 és fél millió forint. A többi módosítás az a 
szokásos bérkompenzáció és az ágazati szociális összevont ágazati pótlék időarányos része 
kerül átadásra az SzSzK részére. 
 
Fülöp Róbert: 
És ha ez jövőre felépül ez a szolgáltatás, akkor ez a normatíva fedezni fogja a működési 
költségeket? 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy ezt most a szeptemberől év végéig rész, majd meglátják, hogy fedezni fogja-e. 
 
Juhász Gyuri: 
Úgy gondolja, hogy a szokásos módon éppen hogy csak fedezni fogja, de ha olyan kollégák 
lesznek, akik kvalifikáltabbak vagy idősebbek, akkor nem biztos, hogy elég lesz. Majd figyelik, 
hogy ez jelent-e majd többletszolgáltatást. 
 
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: 
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18/2018.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.26.) HTKT 
határozat módosítása  

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. 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 elfogadja az alábbiak szerint: 
 
2018. évi bevételi - kiadási előirányzatok 
 
A Társulási Tanács összevont 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.26.) HTKT határozata (1) bekezdése 
helyébe a következő határozat lép:  

 
(1) A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      1.172.777.172 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.172.777.172 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.172.777.172 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.021.691.235 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: -151.085.937 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -151.085.937 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    0 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. 
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(3) A Társulási Tanács a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 
finanszírozási célú kiadások együtt):  -151.085.937 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -151.085.937 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   0 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

      1.) Hiány belső finanszírozása:  151.085.937 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  151.085.937 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 
811.389.973 Ft-ban állapítja meg. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető 
 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  18/2018 HTKT hat. (10.16) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Fülöp Róbert: 
Egy témát emelne ki, elmondja, hogy jelen van Rózsahegyi Róbert, aki kérte tőle, hogy 
valmilyen módon találkozhassaon a kistérség polgármestereivel. A bandériumot szeretné 
bemutatni. 
 
Rózsahegyi Róbert: 
Köszönti a megjelenteket, bemutatkozik, elmondja, hogy a Lovasbandérium elnöke és a 
Hirling József Lovaspark szakmai vezetője. Azzal a céllal érkezett, hogy mindeninek eszébe 
juttassa, emlékeztesse a bandériumot. Elmondja, hogy már szépen kapnak meghívásokat, az 
diei évben siekrült a huszár ruhák egy részének felújítása, beszerzése és ez céluk tovább 
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folytatni. Nagyon szépen gyarapszik a bandérium taglétszáma. Szeretnének sokkal több 
megjelenést, saját magukat fenntartják. Úgy gondolja a Lovasbandérium múltja az bizonyíték 
arra, hogy van szükség, arra, amit végeznek és nem csak bemutatókra járnak, külföldön is és 
Magyarországon is, de a Hirling József Lovasparkba fogadják is a lovasokat. Igazából ezért, 
jött, hogy mindenkinek a tudatába legyen, hogy vannak huszárok, vannak lovak és itt vannak. 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
                elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Nagy Ferenc s.k. 


