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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. november 9-én  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye:  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme 
  Kiskunhalas Hősök tere 1.     
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 9 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes. Elmondja, hogy Huszta István Balotaszállás 
polgármesterét meghatalmazással Mester János képviseli. 
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 9 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Maczkó József személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 9 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város Önkormányzatának  
2. Egyebek 

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának  
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy nem rég kaptak egy levelet a kormányhivataltól, hogy ezt a feladatot nem 
végezheti más csak a járásszékhely önkormányzat és ezért szét kell választani ezeket a 
funkciókat.  Átadja a szót Komlósné Dr. Fekete Anikónak.  
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Elmondja, ahogy már korábban is értesítették a polgármestereket átadásra kell kerülnie a 
Család és Gyermekjóléti Központ a járásszékhely település önkormányzat részére január 1-
től. Az, hogy ezt a feladatot hogyan fogja ellátni a járásszékhely település az már egy 
következő döntésnek a kérdése, de ez nem is fog a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
(továbbiakban: HTKT) elé kerülni. A lényeg, hogy több feladatot kellett most elvégezni, 
módosítani kellett a társulási megállapodást, az Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: 
SzSzK) alapító okiratát és szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban: szmsz), szakmai 
programját és felhatalmazást kell adni a társulási tanács elnöke részére, hogy az okiratokat 
aláírhassa. 
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Juhász György: 
Szakmai jellegű kiegészítést tenne hozzá, hogy a gyermekvédelmi törvény változása miatt volt 
szükséges meghozni ezeket a döntéseket. A legtöbb kistérségben eredeti felállásban is így 
működött ez a fajta szolgáltatás. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezi, hogy akkor a változás csak a Gyermekjóléti Központra vonatkozik-e. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy az alapító okirat módosítása, az szmsz és szakmai program módosítása is 
csak arra korlátozódik, hogy a Gyermekjóléti Központ kikerül illetve ahol Család és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat megnevezés van, ott Szolgálat megnevezés kerül a 
helyére. Illetve az szmsz-ből kikerül a Központra vonatkozó rész. 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy ezt minden képviselőtestületnek jóvá kell hagynia, csak ez után tudják 
megküldeni a kormányhivatalnak. 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó: 
Mivel november 30-ig kell megküldeni a kormányhivatalnak az anyagot, ezért kéri a 
polgármestereket, hogy még előtte tartsanak képviselő testületi ülést.  
 
Nagy Ferenc: 
Kérdezi, hogy ki lesz a vezetőjük, helyileg hol lesznek. 
 
Juhász György: 
Elmondja, hogy helyileg maradnak ugyan ott, ez nem fog változni csak papíron fog változni a 
munkamenetét és elvégzését tekintve.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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 9 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
38/2016.HTKT hat. 
A Család és Gyermekjóléti Központ átadása Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
 
 

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. 
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2) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Szociális Szolgáltató 

Központ Alapító Okiratának módosítását a 2. melléklet szerint jóváhagyja, így az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot az 5. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 

 
 

3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás jóváhagyja a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
4) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás jóváhagyja a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítását a 4. 
számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
5) A Társulási Tanács felkéri a polgármestereket arra, hogy a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodását, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és a 
Szakmai Programját jóváhagyás céljából a települési Képviselő-testületek részére 
előterjessze. 

 
6) A Társulási Tanács dönt arról, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ átadja a meglévőcsalád- és gyermekjóléti központ 
szakdolgozóit a6. számú melléklet szerinti tartalommal Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére, mint a család- és gyermekjóléti központ fenntartója 
(továbbiakban: Fenntartó) által működtetni kívánt intézmény részére, az 
intézmény bejegyzésének vagy a már meglévő intézmény alapító okirat 
módosítása bejegyzésének jogerőre emelkedése napjától. 
A Társulási Tanács dönt arról, hogy a feladat ellátáshoz szükséges a 
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő eszközök használati joga 
visszavonásra kerüljön a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központtól a 7. számú melléklet alapján. 
A Társulási Tanács jóváhagyja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
Szociális Szolgáltató Központ tulajdonában lévő a feladat ellátáshoz szükséges 
eszközök ingyenesen és térítésmentesen – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 13. § és 14. § alapján – átadásra kerüljenek Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére a 7. számú melléklet alapján. 
A Társulási Tanács felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
elnökét, akadályoztatása esetén helyettesét arra, hogy a Kiskunhalas 171/B/1 
hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Thúry József utca 6. 
szám alatti ingatlan tekintetében a 2008. január 28. napján aláírt és több 
alkalommal módosított egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását 
szolgáló vagyon átadás-átvétele tárgyú megállapodást módosítsa a tekintetben, 
hogy a család- és gyermekjóléti központ, mint szakmai egység feladatainak 
ellátását biztosító ingatlanrész Fenntartó által működtetni kívánt 
intézményrészére, az intézmény bejegyzésének vagy a már meglévő intézmény 
alapít okirat módosítása bejegyzésének jogerőre emelkedése napjától kikerül a 
megállapodás hatálya alól. 
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A Társulási Tanács felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 
elnökét, akadályoztatása esetén helyettesét arra, hogy a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatával kötött feladat átadás-átvételi megállapodás jelen határozati 
alapján történő szükséges módosítását aláírja.  
A Társulási Tanács jóváhagyja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ intézményvezetőjének, hogy a feladat átadás-átvételhez 
szükséges intézkedéseket megtegye, eljárásokat lefolytatassa, valamint az azzal 
összefüggő jognyilatkozatok megtegye, dokumentumokat aláírja. 

 
 

Határidő:azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Határozat végrehajtásáért felelős: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 
A határozatáról értesül:  
Oláhné Rózsa Zsuzsanna intézményi referens 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 
Tagönkormányzatok 
         
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 38/2016. HTKT hat. (11.09) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. 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: Brassó Imre Albert 
  
 


