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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. október 18-án megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Zsana Művelődési Ház  

Zsana Ady E.u.2 

 

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 felkéri Visnyei Miklós Zsana polgármesterét. 

 

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. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet véleményezése 

2.  A HTKT SzSzK harkakötönyi telephelyein az idősek otthona szolgáltatás megszüntetése 

miatt dokumentumok módosítása  

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

véleményezése 

4. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

véleményezése 

 

  

Fülöp Róbert: 

Megkéri dr. Rékasi Cecíliát, hogy foglalja össze az anyagot. 

 

dr. Rékasi Cecília: 

Elmondja, hogy a törvényességi felügyelet levélben hívta fel a figyelmet a szociális rendeletek 

újra alkotására. Az egyik ilyen rendelet a gyermekvédelmi helyi rendszeréről szóló 

önkormányzati rendelet. Mivel ez a rendelet érinti a kistérségi településeket is, ezért 

jogszabály szerint véleményeztetni kell a kistérség településeivel. Ezért kéri a társulási 

tanácsot, hogy fogadja el a rendeletet. 

 

Fülöp Róbert: 

Kérdezi, hogy van-e benne újdonság. 
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dr. Rékasi Cecília: 

Semmilyen újdonság nincs benne, csak a jogi keretek változtak. 

 

Fülöp Róbert: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 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: 

 

9/2021. HTKT hat.: 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet véleményezése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadásra ajánlja Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetet a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert  

Értesül: tagönkormányzatok 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

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

Tanácsának 9/2021. HTKT hat. (10.18.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A HTKT SzSzK harkakötönyi telephelyein az idősek otthona szolgáltatás 

megszüntetése miatt dokumentumok módosítása 

 

Juhász György: 

Év elején döntöttek arról, hogy a harkakötönyi telephelyen meg kell szüntetni az idősek 

otthona szolgáltatást. És ez miatt viszont módosítani az intézményhez kapcsolódó társulási 

dokumentumokat.  

 

Fülöp Róbert: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 

 

Fülöp Róbert: 

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

 



3 

 

Szavazás:  

A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

10/2021. HTKT hat.: 

A HTKT SzSzK harkakötönyi telephelyein az idősek otthona szolgáltatás megszüntetése miatt 

dokumentumok 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 módosítását az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

2.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Módosító Okiratát a 2. 

számú melléklet szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetű 

Alapító Okiratot a 3. számú melléklet szerinti formában és tartalommal. 

3.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. 

4.) A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Társulási Megállapodást a települési 

Képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia legkésőbb 2021. november 30. napjáig. 

5.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezetőjét arra, hogy az eljáráshoz szükséges 

intézkedéseket megtegye, az eljárásokat lefolytassa, valamint az azzal összefüggő 

nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja. 

6.) A Társulási Tanács felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, 

akadályoztatása esetén a helyettesét arra, hogy az eljáráshoz szükséges intézkedéseket 

megtegye, az eljárásokat lefolytassa, valamint az azzal összefüggő nyilatkozatokat 

megtegye, dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül:Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

              Szécsényi Zsolt pénzügyi-és gazdálkodási osztályvezető 

  Tagönkormányzatok 

 

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

Tanácsának 10/2021. HTKT hat. (10.18.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet véleményezése 
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Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy az gyakorlatilag a másik lába az előzőnek, így kiegészítést sem kér.  

 

Fülöp Róbert: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 5 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: 

 

 

11/2021. HTKT hat.: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

véleményezése 

 

H a t á r o z a t  

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadásra ajánlja Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetet a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert  

Értesül: tagönkormányzatok 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

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

Tanácsának 11/2021. HTKT hat. (10.18.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

4. 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 

Visnyei Miklós 

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


