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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. június 24-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 6 fő, a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás határozatképes.  

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Maczkó József Kelebia polgármesterét. 

 

A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 6 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 

elfogadják Maczkó József személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

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 2019. évi zárszámadásáról szóló határozat-

tervezete  

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (III.9.) 

HTKT határozat módosítása 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes 

szolgáltatásainak átszervezése 

4. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről 

5. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadásáról szóló 

határozat-tervezete  

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri Csendes Ildikót az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az előterjesztést. 

 

Csendes Ildikó: 

Elmondja, hogy a 2019-es év nagyon megfontolt és gazdaságos munka folyt, mind a 

társulásnál, mind a Szociális Szolgáltató Központnál (továbbiakban: SzSzK). Annak ellenére, 

hogy több finanszírozásból gazdálkodhatott az intézmény, az eredeti előirányzatban 45 millió 

forinttal több finanszírozással indultak az intézménynél.  Ez évközben a módosításokkal 52 

millió forinttal több volt, mint a 2018-as évben, és a teljesítés év végére, úgy zárult, hogy 40 

millió forinttal több teljesítés volt a 2018. évhez képest. Ez adódik abból, hogy 2019-ben 
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emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, de ennek ellenére, hogy a munkabér 

emelés volt, folyamatos volt a megfontolt és takarékos gazdálkodás, maradványa is keletkezett 

mind a társulásnak, neki kicsivel több, mint 5 millió Ft maradványa lett, ami teljes egészében 

szabad maradvány, illetve az SzSzK, ő nagyon takarékosan működött. 32 milliós maradványuk 

volt, ebből 18 milliót kötelezettség terhel, 13 millió forint az szabad maradványként zárult az 

intézményél is. Köszöni az intézménynek és a társulásnak, ahol csak működési kiadás volt, 

minimális összegben. A 2020-as évet is így indították el, hogy gazdaságos és takarékos 

költségvetést biztosítottak. 

 

Nagy Ferenc: 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

12/2020. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi zárszámadásáról szóló határozat-tervezete  

 

H a t á r o z a t  

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. 

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 2019. évi költségvetésének végrehajtását a következő 

összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 1.074.196.146 Ft 

b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege 1.141.288.978 Ft 

c) finanszírozási célú bevételek összege 104.709.077 Ft 

d) finanszírozási célú kiadások összege 0 Ft 

f) bevételek összesen 1.178.905.223 Ft 

g) kiadások összesen 1.141.288.978 Ft 

h) költségvetés többlete (maradvány) 37.616.245 Ft 

 

A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének 
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maradványát 37.616.245 Ft-tal hagyja jóvá. 

 

1. A Társulás összevont 2019. évi konszolidált költségvetési mérlegének közgazdasági 

tagolását az I/1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi összevont, 

éves  mérlegét az I/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, melyben az összevont mérlegadatok 

alapján az Eszközök és Források értékét 627.905.245 Ft-ban állapítja meg. 

 

3. A Társulási Tanács 2019. évi összevont költségvetésének maradványát az I/3. számú 

melléklet alapján 37.616.245 Ft-ban állapítja meg.  

 

4. A Társulás 2019. évi összevont vagyonkimutatása a I/4. számú melléklet alapján. 

 

5. Kimutatás a Társulás 2019. évi összevont Eredménykimutatásról I/5. számú melléklet 

alapján. 

 

7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi összevont pénzeszközök változásának 

kimutatását az I/6. számú melléklet tartalmazza. 

 

8. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi összevont maradványának és kiutalatlan 

önkormányzati támogatás megállapítását az I/7. számú melléklet tartalmazza. 

 

9. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2019. évi bevételi –és kiadási előirányzat 

kimutatásait az I/8/a-I/8/b. számú mellékletek tartalmazzák. 

 

10. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2019. évi beruházási és felújítási 

előirányzatai feladatonként, illetve célonként bemutatását az I/9. számú melléklet tartalmazza. 

 

11. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont engedélyezett létszáma: 224 fő 

    Társulás összevont átlagos statisztikai létszáma: 223 fő 

    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma: 2 fő 

    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők 2019. december 31.-én  

     ténylegesen betöltött létszáma: 0 fő 

 

12. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetését és annak teljesülését 2019. 

évben a II/1-től a II/6-ig számú mellékletek tartalmazzák. 

 

13. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ „elemi” 

költségvetését és annak teljesülését 2019. évben a III/1-től a III/7-ig számú mellékletek 

tartalmazzák. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

              Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
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Tanácsának 12/2020. HTKT hat. (06.24.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 

8/2020. (III.9.) HTKT határozat módosítása 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri Csendes Ildikó előterjesztőt, foglalja össze az anyagot. 

 

Csendes Ildikó: 

Elmondja, hogy már várták ezt a módosítást, hiszen azért áprilisban, májusban már szokott 

lenni módosítás a költségvetésben. Elmondja, hogy az SzSzK intézmény a bérekkel minden 

hónapban megelőlegezi a bérkompenzációt, az ágazati pótlékor és az egészségügyi pótlékot, 

és ezt Kiskunhalas Város Önkormányzata állami támogatásként megkapja. Ők pedig a 

társuláson keresztük utólag adják át az SzSzK-nak. Majdnem 80 millió forintot kap most erre 

a 3 jogcímre az SzSzK. Állami támogatás módosítás volt március közepén, ott néhány 

jogcímen plussz előirányzatot kaptak, néhány jogcímen elvonás volt. Összeségében 442.000 

forinttal csökkent a normatíva, általában a létszámok miatt mozognak az összegek. a 

veszélyhelyzet leginkább az intézményt érintette, az SzSzK tudna részletesebb információt adni 

róla, nekik azért valószínűleg többletkiadásaik voltak, itt több hónapon keresztül. Még egy 

fontos dolgot mondana el, lejárt idén a könyvvizsgálói szerződés és mivel nem kötelezően 

ellátandó feladat ez, nem kötelező könyvvizsgálót alkalmazni, ezért idén úgy döntöttek nem 

hosszabbítanak, de a jövő évben, illetve a későbbiekben, ha úgy látják, hogy szükség lesz rá, 

akkor visszatérnek erre. Ezzel is spóroltak most a társulásnak. 

 

Fülöp Róbert: 

Mivel viszonylag egyszerű a társulás költségvetése, ezért, ha lehet mellőzni a könyvvizsgálót, 

akkor ő azt javasolja, hogy a továbbiakban is tartsák fent ezt az állapotot. 

  

Nagy Ferenc: 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

13/2020. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (III.9.) HTKT 

határozat módosítása 
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H a t á r o z a t  

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (III.9.) 

HTKT határozatának módosításáról 

 

A módosított 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése, valamint a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Megállapodásának IV. fejezet 2/c. pontja alapján, a Társulás éves 

költségvetését a Társulási Tanács költségvetési határozatban állapítja meg. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. 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: 
 

2020. évi bevételi - kiadási előirányzatok 

A Társulási Tanács összevont 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (III.9.) HTKT határozata (1) bekezdése 

helyébe a következő határozat lép:  

 

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

a) Kiadási főösszegét:      1.151.510.898 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.151.510.898 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.151.510.898 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.113.894.654 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 37.616.244 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 34.616.244 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 3.000.000 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   
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állapítja meg. 

(3) A Társulási Tanács a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és 

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 37.616.244 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 34.616.244 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 3.000.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  37.616.244 Ft 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  37.616.244 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 

857.834.069 Ft-ban állapítja meg. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 

határozat azonos számú mellékletei lépnek, kiegészülve a 8. melléklettel. 

 

Határidő: azonnal 

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 13/2020. HTKT hat. (06.24.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes 

szolgáltatásainak átszervezése 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri Juhász György előterjesztőt, hogy röviden foglalja össze az anyagot. 

 

Juhász György: 

Úgy gondolja, az előterjesztésben sikerült kellőképpen világossá tenni, hogy milyen dilemmái 

vannak az intézménynek az egyes szolgáltatásaival kapcsolatban. Az erre adott válaszuk is 



7 

 

szerinte teljesen érthető. Kár lenne tagadni, hogy az erről való gondolkodást részben a 

költséghatékonyabb gazdálkodás szülte, de úgy gondolja, hogy az átszervezés szakmailag is 

indokolt, illetve eljött az a ritka pillanat az intézmény életében, amikor valamilyen 

szolgáltatásra, ugyan csak időlegesen, de már nincs szükség. Ez a Családok Átmeneti Otthona 

II-es számú telephely, ami tulajdonképpen megürült. A járvány miatt nagyon sok család 

elhagyta az intézményt, az intézményben lakhely elhagyási korlátozás volt és úgy döntöttek, 

hogy kiköltöznek. Polgármester Úrral, arra jutottak, hogy részben azért a kínálat maga 

teremtette meg a keresletet erre a szolgáltatásra, és azzal együtt, hogy lehet, hogy dupla ennyi 

kapacitás is kevés lenne adott esetben, nem tudják a világ összes problémáját megoldani, 

főleg az az áron, főleg a kistérség összes problémáját, hogy ez rengeteg pénzbe kerül. Ezzel az 

átszervezéssel többletbevételhez tudnak majd jutni. A hajléktalanok nappali melegedőhely 

létrehozásával egy olyan szolgáltatás hoznak létre, ami törvényi kötelezettségük is, hogy 

működjön. A kisebbik Családok Átmeneti Otthona, amely megszűnik, egy úgynevezett 

külsőférőhelyet hoznak létre, ami egy modern ellátási forma. Lényegesen kisebb a 

bérköltsége, ez egy lépcsőfok az önálló élethez a családoknak az intézményből való kikerülés 

során. Egy határozati javaslatot kért, hogy tegyenek még hozzá, ez pedig arról szól, hogy „A 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámát 2020. október 1. napjától 218 

főben határozza meg”. Ez eddig 224 fő volt, ez azért kell, hogy el tudjanak kezdeni 

beszélgetni a dolgozókkal, hogy kinek milyen jövő képe van. Egy részüket át fogja tudni 

csoportosítani intézményen belül. Van olyan munkavállaló, akitől végkielégítéssel, 

felmentéssel kell, hogy megváljanak. Az átszervezés az intézmény egészét érinti.  

 

Rozsnyai Attila: 

Kérdezi, hogy lehet-e tudni, hogy ez mennyibe fog kerülni, mivel már konkrét személyekről 

beszélnek. 

 

Juhász György: 

Ezt nem tudja megmondani, ez a munkavállalóktól is függ, hogy hogyan tudnak megegyezni 

majd, de ez csak Kiskunhalas Város költségvetését érinti. Becslései vannak, hogy mennyibe 

fog ez kerülni, úgy gondolja, hogy 5-6 millió forint körüli összeg lesz, de többet fognak 

spórolni. Úgy kell értelmezni, hogy 13 millió forintos többlet finanszírozást igényel a jelenleg 

megszűnni szándékozó Családok Átmeneti Otthona, azzal viszont, hogy a hajléktalan ellátást 

átalakítják, egyrészt emberibb körülmények közé kerülnek a hajléktalan ellátottjaink, és talán 

az utcáról is be tudják csalni őket, ami Kiskunhalason komoly problémát okoz.  A nappali 

melegedő létrehozásával több, mint 10 millió forint többletbevételhez juthatnak. Így 25-30 

millió forint között saccolja, ami éves szinten különbség lehet pozitívan ezzel az 

átszervezéssel.  

 

dr.Rékasi Cecília: 

Annyi kiegészíteni valója lenne, hogy ha ezt a határozati javaslatot jóváhagyja a társulás, 

akkor a működési engedélyeztetési eljárást, minden testületnek jóvá kell hagynia, ha 

lehetséges még a nyáron.  

 

 

Nagy Ferenc: 

Kéri, hogy a jövőben, ha módosítás történik osztós anyagként kerüljön kiosztásra.  

 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatokat: 

 

 

14/2020. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatásainak 

átszervezése 

H a t á r o z a t  

 

1. 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. 

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a Családok 

Átmeneti Otthona II. intézményi egység megszüntetéséhez. 

Határidő: 2020. szeptember 30-ig 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményi egység megszüntetéséhez. 

Határidő: 2020. szeptember 30-ig 

 

4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) 

intézményi egység 30 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést 

követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges 

költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. 

 

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

melegedő (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi egység  

 

6. létrehozásához 30 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést 

követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges 

költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. 

 

7. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a Családok 

Átmeneti Otthona I.  intézményi egységhez kapcsolódó külső férőhely (6400 

Kiskunhalas, Molnár u. 6.) 12 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen 

napot követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges 

költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. 

 

8. 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 aláírja. 
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9. A Társulási Tanács 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 aláírja. 

 

10. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozói létszámát 2020. október 

1. napjától 218 főben határozza meg. 

 

 

Határidő: 2020.augusztus 31-ig. 

Felelős: Fülöp Róbert elnök  

Értesül: Juhász György SzSzK intézményvezető 

Csendes Ildikó Pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Túriné Czeglédi Edit Szociálpolitikai csoportvezető 

Tagönkormányzatok 

 

 

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

Tanácsának 14/2020. HTKT hat. (06.24.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről 

 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy egy darab ilyen határozat volt, ami a veszélyhelyzet ideje alatt született.  

 

Nagy Ferenc: 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

 

15/2020. HTKT hat.: 

Beszámoló a veszélyhelyzet alatt meghozott döntésekről 

 

H a t á r o z a t  

 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a veszélyhelyzet ideje alatt 

született elnöki határozatot a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert  

Értesül: tagönkormányzatok 

Csendes Ildikó Pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

 

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

Tanácsának 15/2020. HTKT hat. (06.24.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Egyebek 

 

dr.Rékasi Cecília: 

Amit még februárban elfogadott a társulás a Gyermekjóléti Központ átköltözésével 

kapcsolatban, azt most újra el kell fogadniuk a testületeknek, mivel a veszélyhelyzet ideje alatt 

nem lehetett testületi üléseket tartani. Kéri a testületeket, hogy fogadják el újra és részünkre 

küldjék meg. 

 

Fülöp Róbert: 

További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 

nyilvánítja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

        Fülöp Róbert 

                elnök 

 

 

Maczkó József 

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


