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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. november 15-én megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Tompa, Polgármesteri hivatal 

6422 Tompa, Szabadság tér 3.  

 

 

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. Elmondja, hogy sem Nagy Ferenc Pirtó polgármestere 

sem pedig Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármestere nem tud jelen lenni az ülésen, így ő 

vezeti le az Összevont Bizottsági ülést is.  

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Véh László Tompa 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 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 

(II.23.) elnöki határozat módosítása 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan 

személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése  

3. Egyebek 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (II.23.) elnöki határozat módosítása 

 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy egyik pénzügyes kolléga sem tud jelen lenni az ülésen betegség miatt, ezért 

röviden összefoglalja az előterjesztést.  

 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 6 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 

 

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: 
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12/2021. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) elnöki 

határozat módosítása 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi 

költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-

(5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet társulások költségvetésére vonatkozó előírások alapján 

elfogadja az alábbiak szerint: 

2021. évi bevételi - kiadási előirányzatok 

 

A Társulási Tanács összevont 2021. 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 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) Elnöki határozata (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

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

a) Kiadási főösszegét:      1.244.837.439 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.244.837.439 Ft-ban 

b) Bevételi főösszegét:  1.244.837.439 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.237.977.565 Ft-ban 

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 6.859.874 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        2.176.656 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 9.036.530 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):  - 6.859.874 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       2.176.656 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -9.036.530 Ft-ban 

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

állapítja meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  6.859.874 Ft 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  6.859.874 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 

1.013.232.328 Ft-ban állapítja meg. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 

határozat azonos számú mellékletei lépnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Értesül: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász György SzSzK intézményvezető 

Tagönkormányzatok 

 

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

Tanácsának 12/2021. HTKT hat. (11.15.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

 

Juhász György: 

Röviden összefoglalja az előterjesztést. Elmondja, hogy több oka is van a módosításnak. 

Elmondja, hogy miután megszűnt a Családok Átmeneti Otthona a Baki kastélyban, az első 

ötlet az volt, hogy ott alakítják ki a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét és a nappali melegedőt. 

Időközben a kormányhivatal már többször jelezte, hogy a Nyúl utcai Idősek Otthona nem 

igazán felel meg a törvényi előírásoknak, mert nem jut elegendő m2 az idősekre, mint ahogy a 

törvény előírja. Mivel a jelenlegi Molnár u.6. szám alatt lévő hajléktalanok átmeneti szállása 

minden törvényi előírásnak megfelel, ezért célszerű lenne ott kialakítani az éjjeli 

menedékhelyet és a nappali melegedőt, amit egyébként is kötelező működtetni a városnak. A 

Baki kastélyba pedig szeretnék majd a Nyúl utcai Idősek Otthonát áthelyezni, mert ott már a 

törvénynek is megfelelnének, ami az Idősek Otthona kialakítását illeti. Elmondja, hogy 22 

fővel írta meg az előterjesztést a nappali melegedőre és az éjjeli menedékhelyre is, ezzel úgy 

gondolja finanszírozható lesz.  

 

Fülöp Róbert: 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 6 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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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: 

 

13/2021. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket 

ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy 14/2020. 

(06.24.) Htkt. határozatot annak 2. pontja kivételével, valamint a 7/2021. (VI.4.) 

elnöki határozatot, amely a 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat módosításáról 

rendelkezik, hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: 2022.január 1. 

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 13/2021. HTKT hat. (11.15.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

14/2021. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket 

ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

 

H a t á r o z a t  

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményi egység megszüntetéséhez 2021. 

december 31. napi hatállyal. 

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6.) intézményi 

egység 22 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a 

lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. Az intézmény 

ellátási területe: a kistérség közigazgatási területe. 

 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a nappali 

melegedő (6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6.) intézményi egység 22 férőhelyes 

kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges 

legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket Kiskunhalas Város 

Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. Az intézmény ellátási területe: a 

kistérség közigazgatási területe. 
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4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi 

szolgáltatásainak átszervezését, azzal, hogy a szükséges költségeket Kiskunhalas 

Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. 

 

5. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy 

az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz szükséges minden nyilatkozatot megtegye, 

dokumentumokat és azok esetleges módosításait aláírja. 

 

6. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, akadályoztatása esetén helyettesét arra, hogy 

az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz szükséges minden nyilatkozatot megtegye, az 

eljárásokat lefolytassa, dokumentumokat és azok esetleges módosításait aláírja. 

 

7. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Szociális 

Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

érdekében szükséges módosításokkal ellátott, a HTKT Szociális Szolgáltató Központ 

Alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Hajléktalanok éjjeli 

menedékhelye szakmai programját és házirendjét, valamint a Nappali melegedő 

szakmai programját és házirendjét. 

 

 

Határidő: 2022.január 1. 

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 14/2021. HTKT hat. (11.15.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

3. 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 

Véh László 

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


