
1 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. március 9-én megtartott üléséről. 

 

Ülés helye:  Balotaszállás Művelődési Ház  

Balotaszállás, Balassi Bálint u.10 

 

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 Huszta István Balotaszállás polgármesterét. 

 

A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 6 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 

elfogadják Huszta István 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 2020. évi költségvetése 

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére helyiség 

biztosítása 

3. Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díj megállapítása 

4. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 

5. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése 

 

 

Csendes Ildikó: 

Elmondja, hogy az állami támogatások a 2020-as évre, a 2019-es évhez viszonyítva picit 

csökkentek, egy 15 millió forinttal. Viszont már most tudják, hogy egy jogcímnél normatíva 

változás lesz, és ott már a következő költségvetés módosításnál 3 millió Ft összeget fognak 

kapni. A kiadásoknál megemlítené a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedését, ami 

miatt a személyi kiadások emelkedtek. Tartalékot most nem képeztek, a szöveges részben 

benne maradt egy 1,5 milliós tartalék, viszont a táblázatokban 0 szerepe, tehát az a jó. Úgy, 

hogy itt módosítani a szöveges indoklás ezen részét, tehát nincsen most tartaléka a 

társulásnak. A Szociális Szolgáltató Központnak (továbbiakban: SzSzK) a tavalyi évhez 

viszonyítva picit emelkedett, és bíznak benne, hogy a személyi juttatások emelkedése is bele 

fog férni. Azonban az SzSzK vezetőségével megbeszélték, hogy amennyiben további olyan 

kiadásai merülnek fel az évben ami nem volt betervezve, akkor természetesen további 
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finanszírozást fognak az SzSzK-nak adni.  

 

Fülöp Róbert: 

Annyi kérdése lenne, hogy honnan veszítettek normatívát, és hol fognak nyerni. Amit néztek 

abból, a hajléktalanosból? 

 

Csendes Ildikó: 

Nem abból van, a létszámok miatt veszítettek, tehát ilyen időskorúak miatt. A leadott létszám 

miatt most nem igényelték meg. Illetőleg ez hozza magával az üzemeltetési támogatást is. 

Ezeken a sorokon egy picivel kevesebb a kiinduló normatíva, de ez év közben fog változni. Az, 

hogy melyik jogcímen emelkedik azt most nem tudja megmondani, mert most jelezte neki a 

kolléganő, hogy lesz módosítás és 3 millió pár százezer forint, mert plusz támogatást fognak 

kapni és ez az SzSzK-ra vonatkozó. 

 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

8/2020. HTKT hat.: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése  

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi 

költségvetését Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

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 elfogadja az alábbiak szerint: 

 

2020. évi bevételi - kiadási előirányzatok 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2020. 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 

 



3 

 

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi összevont – Társulás, Intézmény – költségvetése  

 

a) Kiadási főösszegét:      1.071.650.970 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.071.650.970 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.071.650.970 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.034.034.726 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 37.616.244 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 37.616.244 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):  - 37.616.244 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 37.616.244 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:  37.616.244 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  37.616.244 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 

778.366.029 Ft-ban állapítja meg. 
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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 2020. évben önként vállalt feladatokat lát el. A 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2020. évben kötelező 

feladatokat lát el.  

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi bevételeit jogcímenként 2a. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2b. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2020. évi bevételeit a 3a. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2020. évi kiadásai t a 3b. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján 

Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2020. évi központi költségvetési támogatásokat a 

4. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntéseit 

számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve a 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét 

a 6. számú melléklet tartalmazza. 
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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 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) A Társulás az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. 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 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 költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Társulás Pénzügyi, Költségvetési 

Bizottság a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi. 

 

(5) Minden pályázat benyújtása csak a Társulási Tanács döntése alapján lehetséges mind a 

Társulás, mind a Szociális Szolgáltató Központ esetében. 

 

(6) 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. 

 

(2) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor 
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engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési 

többletigénye nem keletkezik. 

 

(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ saját 

költségvetéséből olyan felhalmozási kiadást, amelyek a tárgyévben működési többlet 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. 

 

(4) 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. 

 

(5) 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. 

 

(6) 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. 

(7) 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. 
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A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e határozatban nem szabályozott kérdésekben a 

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 2020. költségvetési évre, 2020. 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: azonnal 

Felelős:  Csendes Ildikó, pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 

 

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

Tanácsának 8/2020. HTKT hat. (03.09.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére 

helyiség biztosítása 

 

Fülöp Róbert: 

Röviden elmondja, hogy a Kisvárosháza leürült, korábban a Járási Hivatal használta az 

épületeket, illetve az utóbbi időben átették a rendészetet. Ez egy jól elhatárolható különálló 

egység. Most elmegy az építéshatóság, így megint szabadul fel hely a nagy városházán, 

visszahozzák a rendészeket, és teljesen leürülne a túloldal. Az az ötletük született, hogy jó 

lenne, ha az SzSzK egy helyen tudna működni, és felajánlották nekik. Erről egyébként a halasi 

testület múltkor döntött is, a képviselő-testület jóváhagyta ezt a költözést, az ingatlan 

biztosítva van. Most már csak a másik oldal kell, hogy döntést hozzon, hogy átköltözhet az 

SzSzK. Úgy gondolja, egy jobb működést lehet biztosítani, városközponti hely miatt, talán 

jobban támadhatóak a szolgálatok is. Azt gondolja, ennek a költözésnek csak jó előnyei 

lesznek, a maradék ingatlanokat pedig majd megpróbálják valami más módon hasznosítani.  

 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 
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meghozzák az alábbi határozatot: 

 

9/2020. HTKT hat.: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére helyiség 

biztosítása 

 

H a t á r o z a t  

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Szociális 

Szolgáltató Központ kérését és hozzájárul a Kiskunhalas, a 6400 Kiskunhalas, 3662 

hrsz-ú ingatlanból, természetben a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti 

ingatlan (Polgármesteri Hivatal régi épülete-Kisvárosháza) területéből a mellékelt 

alaprajz alapján a csíkozással jelzett helyiségek használatához, amelyek jelenleg 

üresen állnak, továbbá felhatalmazza a Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezetőjét a Hasznosítási szerződés, annak esetleges módosításai 

aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

2. A Társulási Tanács felhatalmazza az SZSZK intézményvezetőjét, a működési 

engedélyezési eljárás lefolytatására, az új telephely létrehozása, illetve régi telephely 

megszüntetése vonatkozásában, valamint az ehhez szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

3. A Társulási Tanács dönt arról, hogy a működési engedélyezési eljárás megindítását 

a települési Képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia legkésőbb 2020. március 31. 

napjáig. 

 

 

 

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

Tanácsának 9/2020. HTKT hat. (03.09.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díj megállapítása 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 

 

Juhász György: 

A szociális törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében minden év április 1-jéig 

van lehetőség térítési díjak megállapítására. Többségében nem változnak a SzSzK-nál a 

térítési díjak. De egy szolgáltatásnál az Idősek otthonánál, ott emelni szeretnének a térítési 

díjon, mert 5 vagy 6 éve nem változott és most már nagyon alacsony, havi 81.000 Ft, napi 

2700 Ft. Az a kormányrendelet, ami meghatározza az intézményi térítési díjak megállapítását 

ismét változott. Még pedig olyan tekintetben, hogy megszűnt a havi térítési díj, eddig így 

kellett megállapítani. Néhány szolgáltatásnál fel is sorolja az előterjesztésben. Most már 

ezeknél is csak napi térítési díjat kell megállapítani.  
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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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatokat: 

 

 

10/2020. HTKT hat.: 

Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díj megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjait 2020. 

április 1-jétől az 1. számú melléklet szerinti tartalommal határozza meg.  

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri Kiskunhalas Város 

Polgármesterét, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési 

díjait az önkormányzat rendeleteibe illessze. 

 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri Kiskunhalas Város 

Jegyzőjét, hogy a térítési díjak rendeletbe foglalását követően gondoskodjon azok 

helyben szokásos módon történő kihirdetéséről. 

 

Határidő: 2020. április 1. 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György SzSzK intézményvezető 

   Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

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

Tanácsának 10/2020. HTKT hat. (03.09.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámoló 
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Juhász György: 

Elmondja, hogy minden évben február, március hónapban szokták előterjeszteni az előző évi 

szakmai munkáról szóló beszámolót. Struktúrájában nem változtattak rajta az előző évhez 

képest. Elég vaskos az előterjesztés, összeségében az intézmény tevékenységéről, külön-külön 

a telephelyekről és a vidéki telephelyekről is beszámoltak a kollégák. Jelentős változás 

annyiban történt, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központnál új szolgáltatásként elindult 

2018-ban már az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, amely 2019-ben épült ki teljes 

egészében a kistérség összes oktatási intézményére vonatkozólag. Illetve az idősek otthonaik 

közül a kiskunhalasi Nyúl utcai telephelyen bevezették a szakápolási szolgáltatást. Illetőleg 

tavalyi évben egy III. Tanyagondnoki szolgáltatás is elindult.  

 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

 

11/2020. HTKT hat.: 

A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 

 

H a t á r o z a t  

 

A A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót, a melléklet szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: 2020. március10. 

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 11/2020. HTKT hat. (03.09.) sz. határozataként be kell vezetni. 
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5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Egyebek 

 

Fülöp Róbert: 

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

nyilvánítja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

        Fülöp Róbert 

                elnök 

 

 

Huszta István  

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


