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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. április 29-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 7 fő, a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Véh Lászlót Tompa polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Véh László 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. A III. sz. Tanyagondnoki szolgálat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ részére 
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról szóló határozat-tervezet 
3. Egyebek 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A III. sz. Tanyagondnoki szolgálat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést aljegyző asszony készítette, ő annyival egészítené ki az 
előterjesztést, hogy a korábbi időszakban döntöttek arról, hogy a Szociális Szolgáltató 
Központnak(továbbiakban: SzSzK) szeretnék átadni a meglévő két tanyagondnoki szolgálatot. 
Ez meg is történt és január óta működik így a rendszer, ez rendben is van. Egy új harmadik 
számú tanyagondnoki szolgálatot szeretnének bevezetni és erről kell, hogy a kistérség is 
döntsön, hogy befogadható legyen az SzSzk részére. Ugyan azt tudja elmondani erről, mint a 
korábbi tanyagondnoki szolgálatról, hogy a normatív támogatáson felüli részét azt a város 
fogja vinni, tehát Kiskunhalast terheli ezeknek a költsége és a kistérség számára ez nem jelent 
kiadást.  
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 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: 
 
10/2019.HTKT hat. 
A III. sz. Tanyagondnoki szolgálat átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ részére 
 

H a t á r o z a t  
 

 

1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási 
Tanács) hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata az általa 
alapított III. sz. Tanyagondnoki szolgálat működtetését a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központba (a továbbiakban: HTKT SZSZK) integrálja 
2019. július 01. napjától, legkésőbb a döntés véglegessé válásának napjától. 

 

2.) A Társulási Tanács jóváhagyja a HTKT SZSZK III. sz. Tanyagondnoki szolgálat 
Szakmai Programját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

3.) A Társulási Tanács hozzájárul a HTKT SZSZK által 1 fő főállású szakember 
foglalkoztatásához. A Társulási Tanács jóváhagyja a HTKT SZSZK és a III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálat dolgozójának nyilatkozatát a 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal, és felhatalmazza HTKT SZSZK intézményvezetőjét a nyilatkozat 
aláírására. 

 

4.) A Társulási Tanács hozzájárul a Kiskunhalas Város Önkormányzata által beszerzett, 
III. sz. Tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátáshoz szükséges gépjármű HTKT 
SZSZK részére történő hasznosításba adásához, amellyel összefüggésben egyúttal 
jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a HTKT SZSZK közötti, Suzuki 
Ignis típusú gépjárműre vonatkozó Hasznosítási szerződést a 3. számú melléklet 
szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a HTKT SZSZK intézményvezetőjét a 
szerződés aláírására. 

 

5.) A Társulási Tanács jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a HTKT 
SZSZK között 2018. október 01. napján kelt, S/1728/2018 és S/1727/2018 
iktatószámokon iktatott, a KCE-111, Suzuki Ignis típusú gépjárműre, és a KFL-739, 
Suzuki Ignis típusú gépjárműre vonatkozó Hasznosítási szerződések módosításait a 4. 
számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a HTKT SZSZK 
intézményvezetőjét a szerződés módosítások aláírására. 

 

6.) A Társulási Tanács felhatalmazza a HTKT SZSZK intézményvezetőjét a III. sz. 
Tanyagondnoki szolgálat működtetésének átvételével 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 

 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 10/2019 HTKT hat. (04.29.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról szóló 
határozat-tervezet 
 
Megérkezik Maczkó József Kelebia polgármestere. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezi Csendes Ildikót, hogy van-e kiegészíteni valója az anyaghoz. 
 
Csendes Ildikó: 
Annyi kiegészítése lenne, hogy, mivel most osztós anyagban ment ki az újabb verzió, 
számszaki módosulás nincsen, csak ilyen apróságok, hogy a tartalomjegyzékbe kérte 
könyvvizsgáló asszony, hogy tegyék bele a csatolt dokumentumokat, azokat felsorolták a 
végén. A nyolcadik oldalon a könyvvizsgálat utalásnál kérte, hogy bruttó összeg jelenjen meg 
a szövegben. Amit kért, hogy az SzSzK-nak a létszám és a pályázat kimutatását ne külön 
nyilatkozatban, hanem táblázatos formában tegyék be a táblázatok közé. Gyakorlatilag ilyen 
módosulások történtek számszaki nem történt benne módosulás.  
 
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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
 
11/2019.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról szóló határozat-tervezet 
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H a t á r o z a t 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. 

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 2018. évi költségvetésének végrehajtását a következő 
összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 1.076.849.970 Ft 

b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege 1.123.226.830 Ft 

c) finanszírozási célú bevételek összege 151.085.937 Ft 

d) finanszírozási célú kiadások összege 0 Ft 

f) bevételek összesen 1.227.935.907 Ft 

g) kiadások összesen 1.123.226.830 Ft 

h) költségvetés többlete (maradvány) 104.709.077 Ft 

 

A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének 
maradványát 104.709.077 Ft-tal hagyja jóvá. 

 
1. A Társulás összevont 2018. évi konszolidált költségvetési mérlegének közgazdasági 
tagolását az I/1. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi összevont, 
éves  mérlegét az I/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, melyben az összevont 
mérlegadatok alapján az Eszközök és Források értékét 697.313.848 Ft-ban állapítja meg. 

 
3. A Társulási Tanács 2018. évi összevont költségvetésének maradványát az I/3. számú 
melléklet alapján 104.709.077 Ft-ban állapítja meg.  
 
4. A Társulás 2018. évi összevont vagyonkimutatása a I/4. számú melléklet alapján. 
 
5. Kimutatás a Társulás 2018. évi összevont Eredménykimutatásról I/5. számú melléklet 
alapján. 
 
7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi összevont pénzeszközök változásának 
kimutatását az I/6. számú melléklet tartalmazza. 
 
8. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi összevont maradványának és kiutalatlan 
önkormányzati támogatás megállapítását az I/7. számú melléklet tartalmazza. 
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9. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2018. évi bevételi –és kiadási előirányzat 
kimutatásait az I/8/a-I/8/b. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
10. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2018. évi beruházási és felújítási 
előirányzatai feladatonként, illetve célonként bemutatását az I/9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
11. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont engedélyezett létszáma: 222 fő 
    Társulás összevont, 2018. december 31.-én ténylegesen betöltött létszáma: 230 fő 
    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők engedélyezett létszáma: 2 fő 
    Társulás összevont, közfoglalkoztatási programban résztvevők 2018. december 31.-én  
     ténylegesen betöltött létszáma: 0 fő 
 
12. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetését és annak teljesülését 2018. 
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 2018. 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 
Tanácsának 11/2019 HTKT hat. (04.29.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Fülöp Róbert: 
Javasolja, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési 
stratégia feladatrendszerének támogatása" című támogatásának elnyeréséhez, mint kistérség 
nyújtsák be a pályázatot. 
 
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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
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12/2019.HTKT hat. 
"A nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerének támogatása" című pályázat 
benyújtása 

 
H a t á r o z a t 

 
1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja pályázat 

benyújtását a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt "A nemzeti bűnmegelőzési 
stratégia feladatrendszerének támogatása" című támogatásának elnyerésére. A 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megbízza a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnökét, akadályoztatása esetén az alelnökét, a pályázat 
előkészítésével, a pályázat benyújtásával, lebonyolításával, és az ehhez szükséges 
minden nyilatkozat, dokumentum aláírásával. 

2. A Társulási Tanács a pályázat nyertessége esetén megbízza a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnökét, akadályoztatása esetén az alelnökét, a pályázatban 
vállaltak teljes körű megvalósításával. 

 
 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 12/2019 HTKT hat. (04.29.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 

 
K.m.f. 

 
         Fülöp Róbert 
                elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Véh László 


