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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. szeptember 16-án megtartott üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Pirtó Dózsa György u. 19. 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján 

 

Fülöp Róbert elnök: 

Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 8 fő, a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás határozatképes.  

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Ferenc Pirtó polgármesterét. 

 

A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 8 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 

elfogadják Nagy Ferenc személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

Elmondja, hogy a mai nap folyamán még készült egy előterjesztés Döntés „Gép Károlyné-díj” 

2019. évi díjazottjáról, melyről zárt ülésen fognak dönteni. 

 

Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 8 igen 

/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  

 

 

N A P I R E N D :  

 

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) 

HTKT határozat módosítása 

2. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési díj 

hátraléka törlésére 

3. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ felé fennálló egyes tartozások törlése 

4. Egyebek 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

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

1/2019. (II.25.) HTKT határozat módosítása 

 

Fülöp Róbert: 

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

 
Csendes Ildikó: 

Elmondja, hogy a szokásos tételeken túl, mint a bérkompenzáció, szociális összevont ágazati 

pótlék, Zsana támogatás, ezeken túl egyet emelne ki. A 2019. évi központi költségvetésről szóló 

törvény megállapította a tanyagondnoki szolgálatoknak a támogatási összegét 3 millió 

forintban tanyagondnoki szolgálatonként. Ez évben megállapította az egyik kormányhatározat 
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egy többlet támogatást. 1.500.000 Ft-tal emelte tanyagondnoki szolgálatonként a támogatást. 

Így a két tanyagondnoki szolgálatra 2.300. 000 Ft plusz többlet támogatást kap a társulás. 

Nyilván ezt ugye tovább adja a Szociális Szolgáltató Központnak. De azt gondolja, hogy ez egy 

jó döntés volt. Tehát a tanyagondnoki szolgálatok több állami támogatásból működhetnek. 

 

 

Brassó Imre Albert: 

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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatokat: 

 

 

17/2019.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 az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 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:      1.149.645.913 Ft-ban 
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      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.149.645.913 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.149.645.913 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.044.936.836 Ft-ban 

      

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

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 94.552.266 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 10.156.811 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:       - 94.552.266 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 10.156.811 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 

838.336.935 Ft-ban állapítja meg. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 

határozat azonos számú mellékletei lépnek. 
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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 17/2019 HTKT hat. (09.16.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek 

térítési díj hátraléka törlésére 

 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy az előterjesztést Juhász György készítette és megkéri, hogy foglalja össze az 

anyagot. 

 

Juhász György: 

Elmondja, hogy ez egy szokásos előterjesztés, a Családok Átmeneti Otthonát érinti 

leggyakrabban a térítési díjhátralékok problémája. Mert utólag kell a térítési díjat megfizetni 

és miután elköltözik, olyankor leggyakrabban már nem fizeti meg az utolsó hónapot. Egy 

darabig várni szoktak, de egy idő után már látszik, hogy nincs értelme. Illetve a házi 

segítségnyújtás, étkeztetés szolgáltatásnál volt térítési díjhátralék. Ott van 2016-os, ez azért 

van, mert elhunyt személyekről van szó, és volt, akinél meg kellett várni a hagyatéki 

tárgyalásnak a végét. És látszódott, hogy az alapján nem tudjuk megkapni a térítési díjat.  

       

Brassó Imre Albert: 

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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatokat: 

 

 

18/2019.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 759 420 Ft összegű térítési díjhátralékának a számvitelről 
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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 759 420 Ft összegű térítési díjhátralékát, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 15. §. (9) pontja, Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) 

önkormányzati rendeletének 16. §-a. valamint a 4/2013. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés 1. 

pontja alapján. 

 

Határidő: 2019. szeptember 18. 

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 18/2019 HTKT hat. (09.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ felé fennálló egyes tartozások törlése 

 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy ezt az előterjesztést is Juhász György intézményvezető készítette, itt is kéri, hogy 

foglalja össze ismét az anyagot. 

 

Juhász György: 

Elmondja, hogy valamikor az intézmény által használt ingatlan  mellett volt egy irodahelyiség, 

ahol közös mérő volt, ennek már 10 esztendeje, tehát nagyon  régóta hordozzuk ezeket a 

hátralékokat. És a tovább számlázott gáz meg villany díjat nem fizették meg nekik a 

vállalkozások, amelyek azóta meg is szűntek. A könyvvizsgáló asszony is már kérte őket, hogy 

ezeket rendezzék.  

 

Brassó Imre Albert: 

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 8 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatokat: 
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19/2019.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 258 710 Ft összegű közüzemi 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 258 710 Ft összegű közüzemi díjhátralékát a 4/2013. Korm. rendelet 

1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján. 

 

Határidő: 2019. szeptember 18. 

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 19/2019 HTKT hat. (09.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Egyebek 

 

 Maczkó József: 

Kecskeméten a jegyzői értekezleten elhangzott, hogy minden társulásnak a ciklus végéig 

javasolják, hogy beszámolót fogadtasson el a képviselő-testületeikkel. 

 

Komlósné Dr. Fekete Anikó: 

Elmondja, hogy a beszámolót el kell fogadnia a székhely önkormányzatoknak és minden 

településnek. Ezzel kapcsolatban előterjesztést fognak készíteni a székhely önkormányzat elé, 

ez az előterjesztés már egyébként el is készült, ezt szét fogjuk küldeni az összes település részére 

és az lenne a kérése, hogy ezt mindenki fogadja el.   

 

Fülöp Róbert: 

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

nyilvánítja. 

 

K.m.f. 

 

         Fülöp Róbert 

                elnök 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Nagy Ferenc 


