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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. december 3-án  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye: Harkakötönyi Művelődési Ház 
         Harkakötöny, Kossuth u.5.  
 
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 Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 8 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Brassó Imre Albert 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 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.26.) 
HTKT határozat módosítása 

2. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj 
hátraléka törlésére  

3. Egyebek 
 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (II.26.) HTKT határozat módosítása 
 
 
Fülöp Róbert: 
Az előterjesztést Csendes Ildikó készítette, megkéri, foglalja össze az anyagot. 
 
Csendes Ildikó: 
Összefoglalja az anyagot, elmondja, hogy azért szerette volna, hogy még legyen egy utolsó 
előtti költségvetés módosítás, hogy a társulás intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ 
(továbbiakban: SzSzK) megkapja még idén a szeptemberi és októberi összevont szociális 
ágazati pótlékot és a bérkompenzációt. Ez kb. 18 millió forint és ezzel még év vége előtt jó ha 
az SzSzK rendelkezik vele. A novemberi bérkompenzáció és a szociális ágazati összevont 
pótlék az még függőben van, és azt majd jövő év elején januárban vagy februárban a 
költségvetés módosításkor átadják az intézménynek. 
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Brassó Imre Albert: 
Kikre vonatkozik ez a bérkompenzáció? 
 
Csendes Ildikó: 
Az SzSzk intézmény dolgozóira. 
 
 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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
20/2018.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:      1.194.058.382 Ft-ban 
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      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.194.058.382 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.194.058.382 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.042.972.445 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. 

 

(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 
829.770.931 Ft-ban állapítja meg. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
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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  20/2018 HTKT hat. (12.03) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek 
térítési díj hátraléka törlésére  
 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt, ismertesse az előetrjesztést. 
 
Juhász György: 
Az előterjesztés a HTKT SzSzK Családok Átmeneti Otthona I. és II. intézményének a térítési 
díjhátralék törlésének kérelmét tartalmazza. Ez a két telephely, amely a legnagyobb 
mértékben termeli a térítési díjhátralékot az oda bekerülő családok sajnálatos anyagi helyzete 
miatt. Összeszokták várni, hogy utólag fizetnek esetleg, de amelyek most bekerültek a tanács 
alá, azok már biztos, hogy behajthatatlanok. Ehhez kéri a tanács támogatását. 
 
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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
21/2018.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj 
hátraléka törlésére 

H a t á r o z a t 
 
1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja az 1. sz. 
mellékletben felsorolt hátralékosok 1 042 450 Ft összegű térítési díjhátralékának a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a), e) alpontja alapján 
behajthatatlan követelésekké történő nyilvánítását. 
2.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa törli az 1. sz. mellékletben 
felsorolt hátralékosok 1 042 450 Ft összegű térítési díjhátralékát, Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelet  15. §. (9) bekezdés, valamint a 
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4/2013. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján. 
 
Határidő: 2018. december 04. 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
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  21/2018 HTKT hat. (12.03) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
dr.Vaslóczki Ferenc: 
A Police Cafe rendezvényt összefoglalja, melynek a közbiztonság volt a felvetése. A példát egy 
Dániában végzett hasonló típusú felmérés és mintája adta. A felmérés kérdése az volt, hogy a 
rendezvényen megjelent intézményvezetők mitől érzik, vagy nem érzik magukat biztonságban 
Kiskunhalason. Elmondja, hogy nagyon hasznos volt számukra, sok új információ birtokába 
kerültek. 
 
Orbán Balázs: 
Ismerteti a katasztrófavédelem ez évi munkáját. 
 
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: Brassó Imre Albert s.k. 


