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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. február 14-én megtartott üléséről. 

 

Ülés helye:  Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

6400 Kiskunhalas Nyúl u.5-7. 

 

 

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. Elmondja, hogy sem Nagy Ferenc Pirtó polgármestere sem pedig 

Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármestere nem tud jelen lenni az ülésen, így ő vezeti le az 

Összevont Bizottsági ülést is.  

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Huszta István Balotaszállás polgármesterét. 

 

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 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) 

elnöki határozat módosítása 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése 

4. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

5. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak 

módosítása 

6. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi munkaterve 

7. Egyebek 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

többletbevétele 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri az előterjesztés készítőjét, Szécsényi Zsolt osztályvezető urat, hogy foglalja össze az 

előterjesztést pár mondatban. 

 

Szécsényi Zsolt: 

Annyival szeretné csak kiegészíteni, hogy a kiküldött anyagban a határozati javaslatban 

11.954.600 Ft szerepel, de ez 15.000.000 Ft, mert az csak a dologi kiadásokat tartalmazta. 
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Fülöp Róbert: 

A módosított határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 6 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 határozatot: 

 

 

1/2022. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ többletbevétele 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Többcélú Kistérségi 

Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési többletbevétele felhasználásával járó 2022. 

évi módosított bevételi – és kiadási főösszegének 15.000.000 Ft-tal történő megemelését, 

melyet a soron következő költségvetési-határozat módosításba be kell építeni. 

Bevétel felhasználás célja: Dologi és beruházási kiadások teljesítése 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György Intézményvezető 

 Szécsényi Zsolt Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

 

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

Tanácsának 1/2022. HTKT hat. (02.14.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (II.23.) elnöki határozat módosítása 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri az előterjesztés készítőjét, Szécsényi Zsolt osztályvezető urat, hogy foglalja össze az 

előterjesztést pár mondatban ezt év közben mindig módosítani kell.  

 

Szécsényi Zsolt: 

Elmondja, hogy a szöveges részben leírásra került, hogy mik a módosítások. Ez az ágazati 

pótlék és a kiegészítő pótlék. A 3.a. mellékletben szerepel egy 1.120.000 Ft-os összeg, ezzel az 

összeggel csökken az irányítószervi támogatás összege, mivel az üzemeltetési támogatásokból 

miniszteri döntés alapján levonásra került ez a 1.120.000 Ft-os összeg, ezért van ez az új sor a 

táblázatban. 
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Fülöp Róbert: 

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

javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  

 

Szavazás:  

A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

2/2022. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) elnöki 

határozat módosítása  

 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi 

költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-

(5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet társulások költségvetésére vonatkozó előírások alapján elfogadja 

az alábbiak szerint: 
 

2021. évi bevételi - kiadási előirányzatok 

 

A Társulási Tanács összevont 2021. 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 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) Elnöki határozata (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

 

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

a) Kiadási főösszegét:      1.272.403.639 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.272.403639 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.272.403.639 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.265.543.765 Ft-ban 
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c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 6.859.874 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        5.222.056 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 12.081.930 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):  - 6.859.874 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       5.222.056 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   -12.081.930 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  6.859.874 Ft 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  6.859.874 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 

1.025.798.528 Ft-ban állapítja meg. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 

határozat azonos számú mellékletei lépnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Értesül: Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász György SzSzK intézményvezető 

Tagönkormányzatok 

 

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

Tanácsának 2/2022. HTKT hat. (02.14.) sz. határozataként be kell vezetni. 
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3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése 

 

 

Fülöp Róbert: 

Kérdezi Szécsényi Zsolt osztályvezető urat, hogy van-e kiegészíteni valója? 

 

Szécsényi Zsolt: 

Csak annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az eddigi 100 Ft-os tagdíjat valószínű, hogy majd meg 

kell emelni, mert a banki és egyéb költségeket már nem fedezi ez az összeg, de ez majd a 

módosításba fog szerepelni.  

 

 

3/2022. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetését 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. 

§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet társulások költségvetésére vonatkozó előírások alapján elfogadja 

az alábbiak szerint: 

 

2022. évi bevételi - kiadási előirányzatok 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2022. évi költségvetése az alábbiak szerint 

épül fel: 

 

3. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás  

- adószám: 15542315-1-03  

- törzsszám: 542319 

 

4. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Intézmény 

- adószám: 15761581-2-03 

- törzsszám: 761585 

 

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi összevont – Társulás, Intézmény – költségvetése  

 

a) Kiadási főösszegét:      1.183.849.317 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.183.849.317 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.183.849.317 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.147.534.174 Ft-ban 
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c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 36.315.143 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -25.934.113 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 2.840.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Társulási Tanács a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét 

 1.183.849.317 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          1.181.009.317  Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  2.840.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

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

finanszírozási célú kiadások együtt):  - 36.774.113 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -25.934.113 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 2.840.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  36.315.143 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  36.315.143 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  0 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 intézmény központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

962.686.974 Ft-ban állapítja meg. 

 

Záradék:  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. tv. 29/A. § (b) bekezdése, illetve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletet, valamint a 45. 

§ (1) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját 

bevételekkel a következő három évben nem tervez. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó döntéseit, 
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figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 56. § (2) bekezdésében foglalt szabályokra a 6. számú melléklet mutatja be. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint 

Társulásunk közvetett támogatásokat nem nyújt. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évben önként vállalt feladatokat lát el. A Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2022. évben kötelező feladatokat 

lát el.  

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi bevételeit jogcímenként 2.a számú melléklet 

tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.b 

számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2022. évi bevételeit a 3.a számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2022. évi kiadásai t a 3.b számú 

melléklet tartalmazza. 

 

A HTKT SzSzK feladatainak ellátásával összefüggésben az igénylési szabályok alapján 

Kiskunhalas Önkormányzata által igényelt 2022. évi központi költségvetési támogatásokat a 

4. számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntéseit 

számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve a 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményének 2022. évi beruházási és felújítási 

előirányzatait feladatonként, illetve célonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi összevont előirányzat felhasználási ütemtervét 

a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja Európai Uniós 

támogatás felhasználását a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

(1) A Társulás az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az 

államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás 

végrehajtásáról szóló többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen Társulási Tanács határozat 

előírásainak megfelelően hajtja végre a Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ útján. 
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(2) A Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv előirányzatainak módosítására 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdés alapján kell eljárni. A 

Társulási Tanács a 2022. évi költségvetésről szóló határozatát Kiskunhalas Város 

Önkormányzata által a központi költségvetésből leigényelt központosított pótelőirányzatok és 

az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt - az első negyedév kivételével - 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.  

Külön nem szabályozott esetekben minden költségvetést érintő döntéskor a költségvetési 

határozatot módosítani kell. 

 

(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, mint költségvetési 

szerv részére a finanszírozást a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint, havi 

ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsájtja 

rendelkezésre a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 

Hivatal. 

 

(4) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a Társulás Pénzügyi, Költségvetési 

Bizottság a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi. 

 

(5) Minden pályázat benyújtása csak a Társulási Tanács döntése alapján lehetséges mind a 

Társulás, mind a Szociális Szolgáltató Központ esetében. 

 

(6) Az év közben teljesített intézményi működési bevétel, valamint felhalmozási bevétel 

többletből - figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. § -ban foglaltakat - 

csak az irányító szerv előzetes engedélyével a felhasználásra engedélyezett többletnek 

megfelelő összeg, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után 

használható fel. 

 

Gazdálkodás szabályai 

 

(1) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központja a Társulási Tanács által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a 

kiemelt előirányzatokat köteles betartani. 

 

(2) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor 

engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési 

többletigénye nem keletkezik. 

 

(3) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ saját 

költségvetéséből olyan felhalmozási kiadást, amelyek a tárgyévben működési többlet 

kiadással járnak, kizárólag a Társulási Tanács előzetes engedélyével teljesíthet. A Szociális 

Szolgáltató Központ vezetője köteles a Társulási Tanács döntését megelőzően a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi – 

és Gazdálkodási Osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes 

számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért. 

 

(4) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás költségvetési határozatában megjelenő Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait a társulási-tanács döntése nélkül, 
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saját hatáskörében 5.000.000 Ft összeghatárig módosíthatja, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján. 

 

(5) Amennyiben a központi költségvetésből Kiskunhalas Város Önkormányzata által 

leigényelt, a Társulás önként vállalt feladat ellátásának elszámolása során a Társulásnak 

abból keletkezik visszafizetési kötelezettsége, hogy az adatot szolgáltató társult önkormányzat 

neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak 

következményét – támogatás csökkentését –az adatot szolgáltató önkormányzat viseli. 

(6) Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 

alkalmazottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

rovatain megtervezett költségvetési kiadási előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, 

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és 

c)  törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez 

megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos 

szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a szerződést kötő nem alkalmaz, 

vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül 

ellátandó feladat. 

(7) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézménytől elvonásra kerül: 

a. a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része 

b. a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely 

nem köthető jogszabályban rögzített kötelezően adandó személyi juttatások 

maradványához 

c. az irányítószervi támogatás – feladatelmaradás miatt – fel nem használt része  

d. a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány összege 

e. a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek 

többlete 

f. a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatás 

jogtalanul igénybevett összege  

g. a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 

A 2022. évi költségvetés végrehajtására az e határozatban nem szabályozott kérdésekben az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 

 

Jelen határozat rendelkezéseit 2022. költségvetési évre, 2022. január 01.-től kell alkalmazni. 

 

A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kiskunhalasi Közös 

Önkormányzati Hivatalt, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján készítse el a Társulás elemi 

költségvetését és a Társulási Tanács Elnöke által jóváhagyott (368/2011. Korm.rendelet 33. § 

(1) bekezdés) elemi költségvetéseket nyújtsa be a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 

vonatkozásában, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Szécsényi Zsolt pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 

Értesül: Szécsényi Zsolt pénzügyi - és gazdálkodási osztályvezető 

Juhász György Szszk intézményvezető               

 

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

Tanácsának 3/2022. HTKT hat. (02.14.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri az előterjesztés készítőjét, Juhász György intézményvezető urat, hogy foglalja össze az 

előterjesztést pár mondatban. 

 

Juhász György: 

Elmondja, hogy minden évben felül szokták vizsgálni a szervezeti és működési szabályzatukat. 

Ez mos annál is inkább aktuális volt, hogy a tavalyi évben az Állami Számvevőszék vizsgálta az 

intézmény szabályzatait és az ott felmerült észrevételekre reagálva kérte a pénzügyi belső 

ellenőrük, hogy hajtsák végre a kiegészítéseket. A szervezetben egyéb jelentős változat nem 

történt.  

 

 

4/2022. HTKT hat.: 

A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

mellékelt formában és tartalommal 2022. február 15. napjával történő hatálybalépéssel. 

 

Határidő: 2022. február 15. 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: 

Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 

Szécsényi Zsolt osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai 

programjainak módosítása 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri az előterjesztés készítőjét, Juhász György intézményvezető urat, hogy foglalja össze az 

előterjesztést pár mondatban. 
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Juhász György: 

Mivel törvényi előírás ezért minden év elején elvégzik a szakmai programok felülvizsgálatát, ez 

most is megtörtént. Lényegi változások nem történtek.  

 

 

5/2022. HTKT hat.: 

A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak módosítása 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ: 

- Család-Gyermekjóléti Szolgálat 

- Család-Gyermekjóléti Központ 

- Éjjeli menedékhely 

- Nappali melegedő 

- Családok Átmeneti Otthona 

- Házi segítségnyújtás 

- Étkeztetés 

- Idősek Klubja 

- Idősek Otthona 

- Időskorúak Gondozóháza 

- Támogató Szolgálat 

- Tanyagondnoki Szolgálat I. 

- Tanyagondnoki Szolgálat II. 

- Tanyagondnoki Szolgálat III. 

- Szakápolás 

szervezeti egységei szakmai programjait a mellékelt formában és tartalommal 2022. február 

15. napjával történő hatálybalépéssel. 

 

Határidő: 2024. február 15. 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: 

Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 

Szécsényi Zsolt osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 

 

 

6.  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi munkaterve 

 

Fülöp Róbert: 

Ismerteti a munkatervet, elmondja, hogy ez a szokásos év eleji technikai előterjesztés. A 

kihelyezett ülések folytatódnak, amikhez majd várja a jelentkezéseket. 

 

 

6/2022. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi munkaterve 

 

H a t á r o z a t  
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A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a 2022. évi munkatervet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Tagönkormányzatok 

        Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

        Darányi Lili szervezési ügyintéző 

 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: Egyebek 

 

Maczkó József: 

Úgy gondolja, hogy foglalkozniuk kellene közösen az ebrendészet kérdéssel, január 1-től 

kötelezővé tették, érvénybe léptették ezt a jogszabályt és csak kérdése lenne a többi településhez, 

hogy milyen alternatívákat tudnak felvázolni, hogy a jogszabálynak megfelelően működjön is.  

 

Fülöp Róbert: 

Köszöni a felvetést majd átbeszélik akkor ezt a témát. 

 

Fülöp Róbert: 

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

nyilvánítja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

        Fülöp Róbert 

                elnök 

Huszta István 

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


