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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. június 17-én megtartott üléséről. 
 
Ülés helye: Kelebia Galéria  
        Kelebia, József Attila u.89.  
 
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 Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Maczkó József Kelebia  polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Véh László személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

Elmondja, hogy a mai nap folyamán még készült egy előterjesztés, A 10/2019. HTKT 
határozat módosítása címmel, ami a meghívón már nem szerepel, így felveszi a napi rendi 
pontok közé. 
 
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 2018. évi elszámolása 
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) 
HTKT határozat módosítása  
3. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj 
hátraléka törlésére  
4. A 10/2019. HTKT határozat módosítása 
5. Egyebek 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi elszámolása 
 
Csendes Ildikó: 
Elmondja, hogy kiszámolták a 2018-as évre vonatkozó költségvetést. Ez arról, szól, hogy a 
települések hozzájárulnak a működéshez illetve bevételeket is produkálnak a szociális 
intézmények terén. Itt év végén azért, van egy elszámolás, hogy mennyi normatívát kaptak, 
mennyi bevételt tudtak produkálni az intézmények, amennyiben tudnak. Illetve mennyi kiadás 
volt és ez alapján ugye ezt a Szociális Szolgáltató Központtól (továbbiakban: SzSzK) még 
megkaptuk. Ez alapján számoltuk ki, hogy a 2018-as évre vonatkozólag visszautalunk az 
önkormányzatoknak, vagy pedig még az önkormányzatok fizetnek be a Halasi Többcélú 
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Kistérségi Társulásba (továbbiakban: HTKT). Táblázatok elkészítettük, még az előterjesztés 
kiadása előtt két héttel Tompa önkormányzatával egyeztettünk, ő neki voltak kérdései. 
Természetesen azokat is megbeszélték. Másrészről nem volt visszajelzés, de ha esetleg most 
van kérdés, akkor megpróbál utánanézni, válaszolni. A nagy társulás költségvetését annyiban 
értini ez, hogy 16.500.000 ft-ot fognak visszafizetni az önkormányzatoknak és 5.500.000 Ft 
lesz, amit az önkormányzatok fizetnek be a társulásnak. Tehát a társulásnak egy 11.000.000 Ft 
különbsége lesz, amit általános tartalékból fognak visszafizetni, azt láthatták is az eredeti 
költségvetésben, hogy 44.000.000 Ft van az általános tartalékban, tehát ebből bőven ki tudják 
fizetni az önkormányzatok követeléseit. Amennyiben a határozati javaslatot elfogadják, ezt 
szeptember 30 -ig lebonyolítják. 
 
Kispál István: 
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: 
 
 
13/2019.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi elszámolása 
 

H a t á r o z a t  
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a I/1.-től I/10.-ig számú mellékletek 
alapján elfogadja az egyes önkormányzatok 2018. évi követelését, illetve kötelezettségét a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulással szemben és kötelezi a tagönkormányzatokat a tartozás 
kiegyenlítésére 2019. szeptember 30-ig, egyben vállalja, hogy a tagönkormányzatok felé fennálló 
tartozását 2019. szeptember 30-ig kiegyenlíti. 
 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős : Csendes Ildikó osztályvezető 
Értesül: Csendes Ildikó osztályvezető 

  Juhász György HTKT SzSzK intézményvezető 
               Tagönkormányzatok polgármesterei 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 13/2019 HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II.25.) HTKT határozat módosítása  
 
Csendes Ildikó: 
Annyi kiegészíteni valója van, hogy a tanyagondnoki szolgálat    a központi kormányzati 



3 
 

költségvetés módosítással további kiegészítés támogatást fog kapni a tanyagondnoki 
szolgálat. 1.150.000 Ft plusz költségvetést kap éves szinten egy tanyagondnoki szolgálat, itt 
most jelenlég még kettő van, tehát 2.300.000 Ft-ot. Mivel eddig még nem érkezett meg az 
önkormányzathoz az az összeg, ezért így nem tudta most még a társuláshoz átvezetni. De a 
szeptemberi módosításkor az is ide fog kerülni a társuláshoz.                                                                                                 
       
Kispál István: 
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: 
 
 
14/2019.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 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: 
 
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 helyébe a következő határozat lép:  

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

a) Kiadási főösszegét:      1.112.816.973 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.112.816.973 Ft-ban 
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b) Bevételi főösszegét:  1.112.816.973 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.008.107.896 Ft-ban 

      

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

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 94.552.066 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 10.157.011 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:       - 94.552.066 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 10.157.011 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 
807.001.846 Ft-ban állapítja meg. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 
határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
 
Határidő: azonnal 
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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 14/2019 HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek 
térítési díj hátraléka törlésére  
 
Juhász György: 
A Családok Átmeneti Otthonának rendszeresen szokták hozni a térítési hátralékok törlésére 
vonatkozó kérésüket. A többi intézményi egységnél sikerült megszüntetni, vagy nagyon 
minimálisra csökkenteni ezt a problémát. Itt azért áll fenn továbbra is mert, a térítési díj 
összege fix, személyi jövedelem arányos, így ezt akkor is fizetniük kellene, amikor semmilyen 
jövedelmük nincs. A másik pedig az, hogy utólag állapítják meg a térítési díjat, és amikor 
kiköltözik egy család, akkor már esze ágában sincs befizetnie az előző havi térítési díjat.   
 
Kispál István: 
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: 
 
15/2019.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 összesen 203 295 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 összesen 203 295 Ft összegű térítési díjhátralékát, Kiskunhalas Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelet  15. §. (9) bekezdése, 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 
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18/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletének 16. §-a. valamint a 4/2013. Korm. rendelet 
1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján.      
 
Határidő: 2019. június 12. 
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 15/2019 HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A 10/2019. HTKT határozat módosítása 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Elmondja, hogy annyi történt, hogy még a mai nap folyamán délelőtt megkereste őket a 
kormányhivatal, azzal, hogy módosítani szükséges a korábban meghozott társulási tanácsi 
határozatot. A korábbi határozat arról szólt, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata alapítja 
meg a III. Tanyagondnoki szolgálatot, majd ugyan azzal a nappal, július 1-jével át is adja a 
HTKT részére. Ám ezt most úgy kell módosítaniuk, hogy magát az alapítást is már a HTKT 
fogja elvégezni.  
 
Kispál István: 
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: 
 
16/2019.HTKT hat. 
A 10/2019. HTKT határozat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási 
Tanács) kialakítja a III. sz. Tanyagondoki szolgálatot, az ehhez szükséges eljárást 
lebonyolítja, a feladatot ellátja 2019. július 01. napjától, legkésőbb a döntés 
véglegessé válásának napjától. 

 

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza a HTKT SZSZK intézményvezetőjét a III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálat működtetésének engedélyezésére és eszközbeszerzéssel 
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kapcsolatos szerződések, dokumentumok aláírására, a szükséges nyilatkozatok 
megtételére és pályázatok benyújtására és az esetleges módosítások aláírására. 

 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert elnök 
Értesül:Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
  dr. Rékasi Cecília aljegyző 

              Csendes Ildikó gazdasági vezető 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető 

  Tagönkormányzatok 
 
 

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 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Maczkó József 


