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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. január 20-án megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium 

       Kiskunhalas, Bajza u. 1/A 

 

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 Huszár Zoltánt Kunfehértó polgármesterét. 

 

A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 8 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 

elfogadják Huszár Zoltán 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 2020. évi munkaterve 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. 

(II.25.) HTKT határozat módosítása 

4. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj 

hátraléka törlése 

5. Egyebek 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi munkaterve 

 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy az idei évnek a munkatervéről van szó. Most még minden hónapra szól 

társulási ülés, de látszik, hogy túl sok téma nincs, majd igyekeznek összevonni a témákat, így 

lehet, hogy egy-egy időpont majd kimarad és akkor kevesebb alkalommal lenne ülés. De ez 

csak sormutató. 

 

Nagy Ferenc: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 

 

Fülöp Róbert: 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
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Szavazás:  

A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 8 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatokat: 

 

1/2020.HTKT hat. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi munkaterve 

 

H a t á r o z a t 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a 2020. évi munkatervet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Tagönkormányzatok 

        Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

         Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának 1/2020. HTKT hat. (01.20.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

többletbevétele 

 

Fülöp Róbert: 

Kérdezi Csendes Ildikót, az előterjesztés készítőjét, van-e kiegészíteni valója. 

 

Csendes Ildikó: 

Elmondja, hogy az intézményeknek lehetőségük van, ha többletbevételt realizálnak azt 

felhasználhatják, de ehhez kell a társulás hozzájárulása. 

 

Fülöp Róbert: 

Kérdezi, hogy esetleg valakinek kiegészíteni valója van-e. 

 

Juhász György: 

Szeretné elmondani, hogy a többletbevétel elsősorban a dolgozói étkeztetésből, illetve a 

tavalyi év végétől a Kisszállásra ők főzik az ebédet, így emiatt keletkezett. Illetve a térítési 

díjakat is az ember mindig reálisan próbálja tervezni, de néha sikerül a várható realitásokon 

túl teljesíteni. Szorgalmasabban fizetnek az ellátottak, vagy éppen jobb jövedelemmel 

rendelkeznek., mint tervezték vagy gondolták. A felhasználás nem jelent semmi pazarlást vagy  

ilyesmit, hanem a tervezett költségvetés kiadásaira fordítják.  
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Brassó Imre Albert: 

Akkor ez a többletbevétel az összes szociális intézményből kerekedett ki vagy speciálisan egy-

két településnek a plusz bevétele.  

 

Juhász György: 

Többségében Kiskunhalas közel 17 millió Ft, de Harkakötönyön is van plusz bevétel.  

 

Brassó Imre Albert: 

Kérdezi, hogy a dologi kiadás mit fed. Van valami konkrét, mert az előterjesztésben dologiként 

szerepel. 

 

Csendes Ildikó: 

A dologi kiadás rezsi, üzemeltetés, tanyagondnok. 

 

Nagy Ferenc: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 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: 

 

2/2020.HTKT hat. 

A 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 Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétel felhasználásával járó 2019. 

évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 20.544.600 Ft-tal történő megemelését, 

melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: az intézmény a többletbevételt dologi kiadásaira kívánja 

felhasználni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető 

Értesül:  Csendes Ildikó osztályvezető 

     Juhász György SzSzK intézményvezető     

    Tagönkormányzatok 

 

 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának 2/2020. HTKT hat. (01.20.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
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Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II.25.) HTKT határozat módosítása 

 

Fülöp Róbert: 

Kérdezi Csendes Ildikót, az előterjesztés készítőjét, van-e kiegészíteni valója. 

 

Csendes Ildikó: 

Elmondja, hogy minden módosítási tétel az állami normatívából adódik. Kiskunhalas Város 

Önkormányzata megkapta az állami normatívát, amit tovább adtak a Szociális Szolgáltató 

Központnak.  

 

Nagy Ferenc: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 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: 

 

 

3/2020.HTKT hat. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) HTKT 

határozat módosítása 

H a t á r o z a t 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi 

költségvetésének módosítását az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 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: 
 

2019. évi bevételi - kiadási előirányzatok 

 

A Társulási Tanács összevont 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) HTKT határozata (1) bekezdése 
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helyébe a következő határozat lép:  

 

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

a) Kiadási főösszegét:      1.214.528.158 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.214.528.158 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.214.528.158 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.109.819.081 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 104.709.077 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 93.625.861 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 11.083.216 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):  - 104.709.077 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 94.552.266 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 10.156.811 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  104.709.077 Ft 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  94.552.066 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  10.157.011 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 
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881.047.028 Ft-ban állapítja meg. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 

határozat azonos számú mellékletei lépnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető 

Értesül: Csendes Ildikó osztályvezető 

   Juhász György SzSzK intézményvezető     

  Tagönkormányzatok 

 

 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának 3/2020. HTKT hat. (01.20.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek 

térítési díj hátraléka törlése 

 

Juhász György: 

A Családok Átmeneti Otthona térítési díjhátralékainak eltörlését tartalmazza az előterjesztés. 

Rendszeresen előfordulnak ilyenek, mert utólag kérik a díjakat, és a kiköltöző lakók 

megszoktak feledkezni arról, hogy befizessék az utolsó havi térítési díjat és behajtani pedig 

nincs értelme. A Hajléktalanszállónál régebbi elmaradások vannak, ezek a hátralékok akkor 

keletkeztek mikor nem volt munkahelyük ezeknek az embereknek vagy nem sikerült a 

jövedelmét elintézni. De addig nem akarták törölni a kollégák, amíg volt esély arra, hogy 

valahogy befogja fizetni. Ha elköltöznek a szállóról, akkor a behajtásra már nincs esély. Ezért 

kerülnek most törlésre.   

 

Nagy Ferenc: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 

 

Fülöp Róbert: 

Javasolja, hogy azok szerepeljenek a bizottságokba, akik korábban tagok voltak, annyi  

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: 

 

4/2020.HTKT hat. 

A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj 

hátraléka törlése 

H a t á r o z a t 

 

1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy az 1. sz. 

mellékletben felsorolt hátralékosok 430 820 Ft összegű térítési díjhátralékának a számvitelről 
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szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 10. pont e) alpontja alapján behajthatatlan 

követeléssé történő nyilvánítását. 

2.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa törli az 1. sz. mellékletben 

felsorolt hátralékosok 430 820 Ft összegű térítési díjhátralékát, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 15. §. 9. pontja, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) 

önkormányzati rendeletének 16. §-a, valamint a 4/2013. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés 1. 

pontja alapján. 

 

Határidő: 2020. január 20. 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: 

Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 

Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztályEzt a határozatot a 

Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 4/2020. 

HTKT hat. (01.20.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Egyebek 

 

Szűcs Csaba: 

Polgármester úrral két-három héttel ezelőtt találkoztak a Dunaszerdahelyi Szent Erzsébet 

Főiskola apátjával, akivel megegyeztek abban, hogy megpróbálnak Kiskunhalasra hozni egy 

kihelyezett tagozatot az egyetemnek. Szociális munka szak tudna indulni. Elmondja, hogy itt 

nincs felvételi, nem kell hozzá emeltszintű érettségi, illetve nem kell nyelvvizsgát tenni, mert a 

szlovákokál még nincs ilyen, de rendes diplomát ad. Ezzel kapcsolatosan küldeni fog emailt 

polgármester urak részére és kéri őket, hogy a saját településükön adjanak egy kis reklámot.  

 

Fülöp Róbert: 

További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 

nyilvánítja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

        Fülöp Róbert 

                elnök 

 

 

 

   Huszár Zoltán 

Jegyzőkönyv hitelesítő 


