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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. február 25-én megtartott üléséről. 
 
Ülés helye: 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 7 fő, a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szili Anettet.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Huszár Zoltánt Kunfehértó polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Huszár Zoltán 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. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése 
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.26.) 
HTKT határozat módosítása 
3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi Munkaterve 
4. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj 
hátraléka törlésére  
5. Nyilatkozat és szakmai terv elfogadása a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti 
telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában 
6. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 1. számú függelékének 
módosítása 
7. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
8. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak 
módosítása 
9. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Csendes Ildikót az előterjesztés készítőjét, foglalja össze a témát. 
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Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy a 2019. évi költségvetése a társulásnak bevételi oldalon a tavalyi évhez képest 
80.000.000 forinttal több állami támogatással gazdálkodhat, ez abból adódik, hogy két új 
feladata is lett a Szociális Szolgáltató Központnak, a Tanyagondnoki szolgálat és az Óvodai és 
Iskolai szociális segítő szolgálat, valamint megemlíti a 2019. januárjában megemelt garantált 
bérminimumot és a minimálbért, amiket bele kellett dolgozni a kiadásokba. A kiadási oldalon 
a tavalyi évhez hasonlóan szigorúan a kért igényeket tervezték be a költségvetésbe, viszont 
44.000.000 forint tartalékkal indulhat a társulás ebben az évben. Ez akár arra is lehetőséget 
adhat, - erről már a társulás fog dönteni, de ez egy lehetőség - mint ahogy Kiskunhalas város 
önkormányzatánál van egy felújítási keret minden évben és ebből a 44.000.000 forintból 
képezhető lenne akár itt is egy olyan felújítási keret, ami az intézmények felújítására vagy a be 
nem tervezetett kiadásokra fordítható. Elmondja, hogy ahogy látható, beruházást, felújítás 
egyáltalán nem terveztek be, de a költségvetés módosításokkor lesz rá lehetőség. Megköszöni 
az Anikó segítségét és az Ildikóét az SZSZK-ból, nagyon nagy segítségére voltak a 
költségvetés összeállításában, és úgy gondolja, hogy ez a költségvetés a kötelezően ellátandó 
feladatokat nem veszélyezteti, de SZSZK-val megbeszélték, hogy negyed évente összeülnek, és 
az ő finanszírozásaikat esetlegesen beemelik, ha a későbbiekben szükség lesz rá. A szöveges 
indoklásból látható, hogy melyik sorokra mit terveztek, ha kérdés van szívesen fogadja. 
 
Brassó Imre Albert: 
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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
1/2019.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése 

 
H a t á r o z a t 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi 
költségvetését Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a továbbiakban: költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
26. § (1) bekezdése, valamint 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 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 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 
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- adószám: 15761581-2-03 
- törzsszám: 761585 

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi összevont – Társulás, Intézmény – 
költségvetése  

a) Kiadási főösszegét:      1.064.681.911 Ft-ban 
      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.064.681.911 Ft-ban 

b) Bevételi főösszegét:  1.064.681.911 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  959.972.834 Ft-ban 

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

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 104.709.077 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):  - 104.709.077 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 104.709.077 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:  104.709.077 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  104.709.077 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 
760.511.292 Ft-ban állapítja meg. 

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, 
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figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.Kormányrendelet 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 2019. évben önként vállalt feladatokat lát el. A 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2019. évben kötelező 
feladatokat lát el.  

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2019. évi költségvetési mérlegét 
közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi bevételeit jogcímenként 2a. számú melléklet 
tartalmazza. 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2b. 
számú melléklet tartalmazza. 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2019. évi bevételeit a 3a. számú 
melléklet tartalmazza. 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2019. évi kiadásai t a 3b. 
számú melléklet tartalmazza. 

A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján 
Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2019 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 2019. évi összevont előirányzat felhasználási 
ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza. 

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 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) A Társulás az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdés alapján 
kell eljárni. A Társulási Tanács a 2019. 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.  
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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. A 2019. évben fel nem használható 
kiadási előirányzatok részletezését a 7. számú melléklet 2019-2020 Tárgyévet követő év 
költségvetésében jelentkező bevételek – kiadások oszlopok tartalmazzák. 

(2) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak 
akkor 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, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) 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 
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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 maradvány 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. 

A 2019. évi költségvetés végrehajtására az e határozatban nem szabályozott kérdésekben az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a többször módosított az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
előírásai az irányadóak. 

Jelen határozat rendelkezéseit 2019. költségvetési évre, 2019. 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: 2019. március 16.  illetve folyamatos 
Felelős: Csendes Ildikó, pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 
Értesül: 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 
Tagönkormányzatok 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 1/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
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Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (II.26.) HTKT határozat módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Csendes Ildikót az előterjesztés készítőjét, foglalja össze a témát. 
 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy a 2018. évi utolsó költségvetés módosításról van szó, a szokásos 
bérkompenzációt és az összevont szociális ágazatai pótlékot vezették át ezen a módosításon, 
amit állami támogatásként megkapott a társulás. Illetve az SZSZK kért néhány olyan 
jogcímen módosítást, amit el kellett végezni. 
 
Brassó Imre Albert: 
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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
2/2019.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: 

3. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

- adószám: 15542315-1-03  
- törzsszám: 542319 

4. 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: 
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a) Kiadási főösszegét:      1.211.944.699 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.211.944.699 Ft-ban 

b) Bevételi főösszegét:  1.211.944.699 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.060.858.762 Ft-ban 

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

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -139.284.246 Ft-ban 
       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -11.801.691 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 
838.995.190 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, pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 
Értesül: 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 
Tagönkormányzatok 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 2/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
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3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi Munkaterve 
 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy ez egy szokásos és kötelező technikai jellegű előterjesztés. Hasonlóan a 
tavalyi évhez, az a cél, hogy minél ritkábbra vegyék a kötelező találkozásokat, tehát csak 
akkor, ha ilyen szép számmal, mint a mai napon is, hogy kilenc napirendi pont van, ez az 
ideális, nem az, amikor egy-egy napirend miatt kell összeülni. Igyekeznek majd, ha kell eltérni 
akár a tervtől is, de valamilyen terv az kell. Visszaköszönnek azok a dolgok, amik a tavalyi 
évben is voltak. 
 
Brassó Imre Albert: 
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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
3/2019.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi Munkaterve 
 

H a t á r o z a t 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja a 2019. évi munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Tagönkormányzatok 

       Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 Szili Anett Titkársági ügyintéző 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 3/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek 
térítési díj hátraléka törlésére  
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, foglalja össze a témát. 
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Juhász György: 
Elmondja, hogy a megszokott módon jelentkeznek azokkal a térítési díjhátralékokkal, amikről 
egyértelműen kiderül, hogy már behajthatatlanná váltak. A házi segítségnyújtásnál két 
esetben elhalálozásról van szó, ahol nincs hozzátartozó, de jellemzően az anyagi helyzetük 
miatt minősítik behajthatatlannak a tartozásokat, megfelelve az ide vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. Ezekről kell döntenie a társulási tanácsnak, hogy egyetért e, és akkor törlésre 
kerülnek a díjhátralékok. 
 
Brassó Imre Albert: 
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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
4/2019.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, hogy az 1. sz. 
mellékletben felsorolt hátralékosok 142 410 Ft összegű térítési díjhátralékának a 
számvitelről 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 142 410 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: 2019. február 26. 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 4/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
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Napirend tárgya: Nyilatkozat és szakmai terv elfogadása a Halas Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. 
szám alatti telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, foglalja össze a témát. 
 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy ahogy ismeretes a harkakötönyi telephely ideiglenes hatállyal történő 
bejegyzéssel rendelkezik, ami két évre szól, ami idén jár le. Két évvel ezelőtt is egy szakmai 
tervet kellett készíteni és egy nyilatkozatot. A nyilatkozat arról szól, hogy mi indokolja a 
harkakötönyi telephelyeknek a további működését. A szakami tervet két évvel ezelőtt is 
polgármester úrral „megerőszakolták” a valóságot és a realitást, de ez a jogszabályi kitétel 
és az elvárása a kormányhivatalnak, és úgy gondoltja, hogy a kormányhivatal is tudja, hogy 
ennek a megvalósítása nem egyszerű. Újat nem tudtak kitalálni, ezzel kapcsolatban. 
Megköszöni Jegyző Asszonynak Aljegyző Asszonynak és Anettnek a segítséget, hogy egy kicsit 
korszerűbb formába vették a határozatott a korábbihoz képest. Bízik abban, hogy a 
kormányhivatal újabb két évvel meghosszabbítja a két telephely engedélyét.  
 
Brassó Imre Albert: 
Megköszöni a segítséget és a hozzáállást ahhoz, hogy megtartsák ezt a két telephelyet. Annyit 
tenne hozzá, hogy ezt kiváltani egy pályázattal lehet, más lehetőséget nem lát, hogy ez 
feloldódjon valamilyen szinten.  Ebben az ügyben már jelezte korábban, hogy volt fent a 
minisztériumban tárgyalni erről, de nem biztos, hogy ezekre az intézményekre lesznek kiírva 
pályázatok. Most testületi ülésről jön, ők ma fogadták el a költségvetésüket a 2019. évre, és 
előkerült a szociális otthon is mint kérdés. Már többször is megpróbáltak utakat keresni, 
felmerült, hogy az egyiket bezárják, de van egy másik oldala is, ahol már nem is igazán a 
munkahely hiányok, hanem az idős emberek keresése, ami egy komoly probléma, mert elég 
hosszú a sorban állás. Előbb utóbb elkell oda jutni, hogy ez feloldásra kerüljön. Köszöni 
mindenkinek a segítségét és amunkáját ebben az ügyben.  
 
Brassó Imre Albert: 
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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
5/2019.HTKT hat. 
Nyilatkozat és szakmai terv elfogadása a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. szám alatti 
telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában 

 
H a t á r o z a t 
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3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a HTKT 
Szociális Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. 
szám alatti telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozású 
Nyilatkozatot az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal.  

4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a HTKT 
SZSZK intézményvezetőjét a Nyilatkozat aláírására. 

5. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a HTKT 
Szociális Szolgáltató Központ Harkakötöny Ady E. u. 8. és Harkakötöny Bem u. 2. 
szám alatti telephelyein nyújtott idősek otthona szociális szakellátás vonatkozásában 
elkészített szakmai tervet a 2. sz. mellékletben foglalt tartalommal. 

6. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a HTKT 
SZSZK intézményvezetőjét a szakmai terv aláírására. 
 

Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
Brassó Imre Albert, Harkakötöny Község Polgármestere 
Juhász György, HTKT SzSzK intézményvezetője 
Oláhné Rózsa Zsuzsanna, HTKT referens 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 5/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

6. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 1. számú 
függelékének módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkérdezi Csendes Ildikót az előterjesztés készítőjét, hogy van-e kiegészítése. 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy ez mindössze technikai módosítás. 
 
Brassó Imre Albert: 
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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
6/2019.HTKT hat. 
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Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 1. számú függelékének 
módosítása 
 

 
H a t á r o z a t 

 

1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 1. sz. függelékének módosítását 
az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. 

2.) A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Társulási Megállapodást a települési 
Képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia legkésőbb 2019. április 30. napjáig. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 
Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Csendes Ildikó gazdasági vezető 
Tagönkormányzatok 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 6/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, foglalja össze a témát. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy az SZMSZ módosítás nem érinti az intézmény szervezetét, jobbára stilisztikai 
javítások voltak. Az egyes intézmények tevékenységei, illetve az egyes feladatokat ellátó 
személyek tevékenységei egészültek ki. A jogszabály változásoknak megfelelően változott, a 
hajléktalan szálló alaptevékenysége leginkább, például belekerült a készségfejlesztés. Tehát a 
szervezeti felépítést nem érinti a módosítás. 
 
Brassó Imre Albert: 
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:  
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A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
7/2019.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 2019. február 26. napjával történő hatálybalépéssel. 
 
Határidő: 2019. február 26. 
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 7/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

8. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai 
programjainak módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, foglalja össze a témát. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy minden évben felül kell vizsgálni az intézmények szakmai programjait, ez 
jogszabályi elvárás. Gyakorta nem is változik a program, csak új dátum kerül rá. Ebben az 
esetben azonban mindegyik változott, hiszen változott az ellátott jogi képviselő személye, és 
ezt a szakmai programba fel kell vezetni. Jelentősebb változás a hajléktalanszálló szakmai 
programja kiegészül t a dolgozók felsorolásával, iskolai végzettségükkel, illetve a családok 
átmeneti otthonainak a szakmai programja olyan, hogy tartalmazza az előző év megvalósult 
programjait, illetve az ez évre tervezett programokat. Ezeket a változásokat tartalmazza, 
illetve a kihasználtsági mutatókat minden évben aktualizálni kell. 
 
Brassó Imre Albert: 
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:  
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A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
8/2019.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak módosítása 

 
 
 
 
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halas Többcélú 
Kistérségi Tanács Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjait 
a mellékelt formában és tartalommal 2019. február 26. napjával történő 
hatálybalépéssel. 
 
Határidő: 2019. február 26. 
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 8/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

9. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámoló 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét, foglalja össze a témát. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy a szakmai beszámoló márciusra tervezett napirend, de próbálja tartani 
polgármester úr által megfogalmazott irányelveket és miután márciusban ez lett volna az 
egyetlen tervezett napirend, így megkérte a kollégákat, hogy iparkodjanak vele, hogy a 
mostani tanácsülésre be tudja hozni. Formáját és tartalmát tekintve hasonlít a tavalyi évihez a 
beszámoló a szervezeti egységek vezető munkatársai készítik, ő csak össze dolgozza az egész 
munkát. Benne hagyja minden gondolatukat, hiszen főleg a vidéki telephelyek, amit leírnak azt 
szeretnék, hogy tudjon róla a társulás is. Ezért kicsit bővebb a beszámoló, bár a tavalyi évben 
körülbelül felére sikerült csökkenteni, mivel sok volt benne a jogszabályi hivatkozás, ami 
szerinte inkább sallang és fontosabb a munkának a gyakorlati része, kihasználtsági mutatók, 
tervek, elképzelések. 
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
Fülöp Róbert: 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
9/2019.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 
 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: 2019. február 26. 
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 9/2019 HTKT hat. (02.25.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

10. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Fülöp Róbert: 
Ha van egyebek téma kéri, hogy jelezzék. Simon István jelzésére átadja a szót. 
 
Simon István: 
Tájékozgatja a jelen lévőket, hogy az orvosi ügyelet kapcsán elkészültek a 2018. évi 
befizetésekről szóló összesítést, kis egyeztetés Pirtóval szükséges, de ezen kívül rendben 
vannak a befizetések. 2019. hetedik hónap 31-ig szól a megállapodás az Emergency-vel, mint 
külső szolgáltatóval ügyeleti feladatok ellátására vonatkozóan. Elkészítette azt a 2019. évi 
Önkormányzati hozzájárulásról szóló táblázatot, amin minden település láthatja, hogy mi a 
befizetése. A tagi befizetés összegre tekintettel harminc hónapra alkudtak, és az összeg nem 
változik, mindenkinek ad egy példányt abból, hogy kinek mennyit kell havonta befizetnie. Ez 
hetedik hó 31-ig szól. Megtörténtek az előkészületek az ügyeleti feladatok jövőbeni ellátásával 
kapcsolatban, erről tájékoztatni fogják a jelenlévőket. 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 

 
K.m.f. 

 
         Fülöp Róbert 
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                elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Huszár Zoltán 


