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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. május 25-én  megtartott üléséről. 
 
Ülés helye:  Zsana, Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 

 Zsana, Ady E.u.2 
    
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 5 fő, Brassó Imre Albert 
Harkakötöny polgármestere és Maczkó József Kelebia polgármestere meghatalmazást adott 
Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármesterének, hogy nevükben nyilatkozatot tegyen, így a 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Visnyei Miklóst Zsana polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Visnyei Miklós 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. SZSZK szakmai programjának módosítása 
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a fogyatékos személyek otthona feladatellátás 

átadása-átvétele módosítása  
3. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 számú pályázatának 

átadása-átvétele  
4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló határozat-

tervezete  
5. Egyebek 

 
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 
Napirend tárgya: SZSZK szakmai programjának módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Juhász Györgyöt az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy mi az oka a két szakmai program 
szétválasztásának, két szervezeti egységről van szó. Ennek megfelelően a Kormány Hivatallal 
is egyeztetve szeretnék, ha jóváhagyná a Kistérségi Tanács a szakmai programokat külön-
külön. Tartalmilag nem változott. 
 
Huszta István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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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: 
 
17/2016.HTKT hat. 
SZSZK szakmai programjának módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó, a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által elvégzett Család- és 
Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjai 
felülvizsgálatát és módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász György SZSZK intézményvezető 
Értesül: Juhász György SZSZK intézményvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 17/2016. HTKT hat. (05.25.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a fogyatékos személyek otthona 
feladatellátás átadása-átvétele módosítása 
 
Fülöp Róbert: 
Megkéri Csernák Lajost az előterjesztés készítőjét foglalja össze az anyagot. 
 
Csernák Lajos: 
Röviden összefoglalja az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztésben három tételről van 
szó. Egyrészt maga feladat átadás-átvétele. Van az önkormányzat és a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás között egy átadás-átvételi megállapodás, ami tartalmazza a fogyatékos 
személyek otthona feladatát, ezt vennék ki ebből a megállapodásból. A II. határozati javaslat 
az ezzel kapcsolatos vagyon átadás-átvételi szerződés módosítására való felhatalmazás. Itt 
egy pontosítás is belekerült, a Nagy Szeder utcai fogyatékosok nappali ellátását az 
önkormányzat megszüntette az ellátási formát a társuláson keresztül ott a vagyon átadás-
átvétel lett módosítva. Ez a szerződés már tartalmazza ezt a módosítást is. Továbbá a III. 
határozati javaslat azon tárgyi eszközök, amelyek nem az önkormányzat tulajdonát képezik, 
hanem az intézmény tulajdonát. De a fogyatékos személyek otthona feladatellátásához használ 
az intézmény ezeket az önkormányzat tulajdonába vennék ugyanis a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság az önkormányzattal köt vagyon kezelési megállapodást. A 
szerződés mellékleteket tartalmazza az előterjesztés illetve a határozati javaslat. Annyi 
kiegészítést tenne hozzá, hogy mind a három határozati javaslat attól a naptól válik 
hatályossá, amikor az önkormányzat ténylegesen dönt a feladat átadás tekintetében. 
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Huszta István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 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: 
  
18/2016.HTKT hat. 
 Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak a fogyatékos személyek otthona feladatellátás 
átadása-átvétele módosítása  
 

H a t á r o z a t 
 
I. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatával kötött az „Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátása, átadás-
átvétele tárgyában” elnevezésű megállapodás módosítását jóváhagyja az 1. számú melléklet 
szerint azzal, hogy a módosítás attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város 
Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének.  
A Képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt vagy Alelnököt – a döntés hatálybalépése 
figyelembe vételével – a megállapodás aláírására. 
II. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatával kötött az „Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását 
szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyában” elnevezésű megállapodás módosítását 
jóváhagyja az 2. számú melléklet szerint azzal, hogy a módosítás attól a naptól válik 
hatályossá, ha Kiskunhalas Város Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona 
feladatellátást átadja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak 
felettes szervének.  
A Képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt – a döntés hatálybalépése figyelembe 
vételével – a megállapodás aláírására. 
III. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központtól, mint tulajdonostól a fogyatékos személyek otthona feladatellátáshoz 
használt 3. számú mellékletben szereplő eszközöket ingyenesen tulajdonába vegye azzal, 
hogy a döntés attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város Önkormányzata a 
fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének. 
A Képviselő-testület felhatalmazza az Intézményvezetőt – a döntés hatálybalépése 
figyelembe vételével – az átadás-átvétel lebonyolítására 
 
Határidő: folyamatos 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök  
Határozatról értesülnek: Juhász György Htkt SzSzK intézményvezető, Simon István 
csoportvezető 
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Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 18/2016. HTKT hat. (05.25.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 számú 
pályázatának átadása-átvétele  
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy Csernák Lajos készítette ezt az előterjesztést is, és megkéri, hogy foglalja 
össze az anyagot. 
 
Csernák Lajos: 
Az előzményeket nem mondaná el, mert ugyan az, mint az előző előterjesztésnél. A különbség 
csak annyi, hogy itt maga a társulás, mint említette pályázati felújítás beruházást végzett az 
intézményen, ez öt éves fenntartásban a társulás vagyonát képezi. Ugyanakkor az 
indikátormutatók miatt a feladat és a vagyonnak együtt kell mozognia, hiszen a feladat 
elvételtől kerül a társulástól, nem tudja biztosítani a pályázatban vállalt indikátorokat, hiszen 
nem ő fogja ellátni a feladatot. Másrészről ennek a vagyonkezelésbe adása is meg fog történni 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé. Normál esetben az ilyen pályázatok 
esetében ahol egy települést érint a pályázat, vagy akár többet is, mindig az adott településre 
eső rész az öt éves fenntartás után átadásra kerül a településnek ingyenesen és 
térítésmentesen. Itt annyiban előzi meg, hogy a fenntartási időszakon belül tennék meg ezt az 
átadást-átvételt. Tehát nem csak maga a vagyon mozogna, hanem az ezzel kapcsolatos 
pályázati kötelezettségek is átkerülnének Kiskunhalas Város Önkormányzatának, hogy ő 
tovább adhassa azt a Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóságnak. Ugyan úgy függővé 
tennék az átadást attól a döntéstől, hogy az önkormányzat ténylegesen meghozza-e átadás-
átvételi döntést. Annyival egészül még ki, a határozati javaslat, hogy a többcélú társulás ezen 
átadással kapcsolatban általánosan szankció nem érheti, illetve a költségeket Kiskunhalas 
Város Önkormányzata biztosítja.  
 
Huszta István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 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: 
 
19/2016.HTKT hat. 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 számú pályázatának 
átadása-átvétele  
 

H a t á r o z a t 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt, hogy a Halasi Többcélú 
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Kistérségi Társulás, mint pályázati kedvezményezett és egyben tulajdonos ingyenesen át 
kívánja adni Kiskunhalas Város Önkormányzatának a „Bentlakásos Intézmények 
Korszerűsítése Kiskunhalason” című TIOP -3.4.2.-11/1-2012-0081 azonosítószámú 
pályázaton megvalósított beruházásokat, illetve felújításokat, továbbá a pályázati 
fenntartási és indikátor teljesítési kötelezettséget a pályázati fenntartási időszak végéig 
azzal, hogy a döntés attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város Önkormányzata 
a fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének. 
A Társulási Tanács csak abban az esetben tartja végrehajthatónak a döntést, ha a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulást a pályázati átvétel-átadást követően ebből következően 
hátrányosan szankció nem érheti, továbbá az átvétel-átadás során felmerülő költségek 
Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelik. 
A Társulási Tanács felhatalmazza az Elnököt vagy az Alelnököt – a döntés hatálybalépése 
figyelembe vételével – az átvétel-átadás lebonyolítására és a szükséges dokumentumok 
aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök  
Határozatról értesülnek: 
Juhász György HtktSzSzK intézményvezető 
Simon István csoportvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 19/2016. HTKT hat. (05.25.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló 
határozat-tervezete  
 
Csernák Lajos: 
Az állami támogatásokkal kapcsolatban ezt már, mint Kiskunhalas Város Önkormányzata, 
mint székhelyönkormányzat igényelheti és adja tovább a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. Ezáltal az intézmény nem jelenik meg közvetlenül az állami támogatás és annak 
elszámolása a társulásnál, hiszen az önkormányzaton keresztül bonyolódik. A könyvvizsgálói 
anyagra tér még ki, korlátozott véleményt kaptak. A hibájuk következetes, hasonló, mint az 
önkormányzati pályázatok esetében. A hibákat korrigálják, úgy gondolja ez olyan jellegű 
dolog, ami nem befolyásolja a tényleges teljesítményt. Átadja a szót Magyar Ildikónak. 
 
Magyar Ildikó: 
Összefoglalja az előterjesztést, ismerteti az adatokat. 
 
Huszta István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 3 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
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Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
20/2016.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi zárszámadásáról szóló határozat-tervezete  
 

H a t á r o z a t 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 
/2016. (...)  HTKT határozata 

 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. 
évi költségvetési maradvány megállapításáról 

 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében, valamint államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 
89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, Szociális Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság véleményének kikérésével a következőképpen határoz: 

 
 

A költségvetés főösszege 
 

A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtását a következő 
összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 1.143.173 eFt 

b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege 1.119.035 eFt 

c) finanszírozási célú bevételek összege 53.090 eFt 

d) finanszírozási célú kiadások összege 0 eFt 

f) bevételek összesen 1.196.263 eFt 

g) kiadások összesen 1.119.035 eFt 

h) költségvetés többlete 77.228 eFt 

 

A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetési 
maradványát 77.228 eFt-tal hagyja jóvá. 

 
1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Összevont (Konszolidált) 2015. éves költségvetési 
mérlege, közgazdasági tagolásban az I/1. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2015. évi összevont (Konszolidált), éves könyvviteli mérlegét az I/2. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá, melyben az összevont mérlegadatok alapján az Eszközök és Források 
értékét 755.532 eFt-ban állapítja meg. 

 



7 
 

3. A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi összevont (Társulás és 
SzSzK együtt) költségvetési maradványát az I/3. számú melléklet alapján 77.228 eFt-ban 
állapítja meg.  
 
4. A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
2015. évi elemi költségvetési beszámolójában szerepeltetett 7.569 eFt szabad költségvetési 
maradványát a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtása 
155. § -a alapján a elvonja az intézménytől és a zárszámadási határozat elfogadását követő 5 
napon az intézménynek be kell utalnia a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás bankszámlájára 
és a ki nem utalt irányító szervi támogatás összegét 2016-ban nem biztosítja. 

 
5. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi összevont (Társulás és SzSzK együtt) 
Vagyonkimutatását a I/4. számú melléklet tartalmazza. 
 
6. Kimutatás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi összevont (Konszolidált) 
Eredménykimutatásról az I/5. számú melléklet alapján. 

 
7. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi összevont (Társulás és SzSzK együtt) 
pénzeszközök változásának kimutatását az I/6. számú melléklet tartalmazza. 
 
8. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi összevont (Társulás és SzSzK együtt) 
maradványának és alulfinanszírozásának megállapítását az I/7. számú melléklet tartalmazza. 
 
9. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi összevont (Konszolidált) 2015. évi bevételi 
–és kiadási előirányzat kimutatásait az I/8/a-I/8/b. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
10. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének (SzSzK) 2015. évi beruházási és 
felújítási előirányzatai feladatonként, illetve célonként bemutatását az I/9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
11. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont engedélyezett létszáma: 235 fő 
    Társulás összevont, 2015. december 31.-én ténylegesen betöltött létszáma: 238 fő 
    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma: 2 fő 
    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők 2015. december 31.-én  
     ténylegesen betöltött létszáma: 1 fő 
 
12. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetését és annak teljesülését 2015. 
évben a II/1.-től a II/7.-ig számú mellékletek tartalmazzák. 

 

13. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ elemi költségvetését 
és annak teljesülését 2015. évben a III/1.-től a III/6.-ig számú mellékletek tartalmazzák. 
 
14. Az Áht. 91. § (1) bekezdésében említett, a Társulás éves költségvetési beszámolójával 
kapcsolatos kincstári ellenőrzés 2015-ben nem volt. 
 
Határidő: folyamatos 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert elnök  
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 20 /2016. HTKT hat. (05.25.) 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 
 
 
 
      /: Visnyei Miklós :/ 
Jegyzőkönyv hitelesítő  
 


