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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. május 16-án megtartott üléséről. 

 

 

Ülés helye: Kunfehértó, Sporttábor (6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.) 

 

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 Móróné Darányi Lilit.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Huszár Zoltán Kunfehértó polgármesterét. 

 

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 2021. évi zárszámadásáról szóló határozat-

tervezete 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ kormányzati 

funkciószámainak kiegészítése 

3. Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi Családok 

Átmeneti Otthona részére külső férőhelyek kialakításához 

4. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálat két gépkocsija kivezetése a 

szolgáltatói nyilvántartásból 

5. Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálata 

részére kisbusz beszerzésére 

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

hátraléka törlésére 

7. HTKT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének a garantált összegen felüli 

- munkáltatói döntésen alapuló – illetményrészének megállapítása 

8. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

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

határozat-tervezete 

 

Fülöp Róbert: 

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

előterjesztést. 
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Szécsényi Zsolt: 

Elmondja, hogy 2021-ben is a társulás részére a legnagyobb bevételt az állami támogatás 

jelentette, melyet Kiskunhalas Város Önkormányzata igényelt le és támogatás formájában 

adott tovább a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak (továbbiakban: HTKT). Ehhez jött 

hozzá a többi önkormányzat hozzájárulása, valamint a Szociális Szolgáltató Központ 

(továbbiakban: SzSzK) oldaláról az ellátási díjak. Továbbá nagyobb tételek még az 

elszámolások során a települések visszafizetése. 

 

Nagy Ferenc: 

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 határozatot: 

 

 

7/2022. HTKT hat.: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. 

évi költségvetési maradvány megállapításáról 

 

H a t á r o z a t  

 

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 2021. évi költségvetésének végrehajtását a következő 

összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételeinek összege 1.270.599.811 Ft 

b) a tárgyévi költségvetési kiadásainak összege 1.237.188.362 Ft 

c) finanszírozási célú bevételek összege 6.859.874 Ft 

d) finanszírozási célú kiadások összege 0 Ft 

f) bevételek összesen 1.277.459.685 Ft 

g) kiadások összesen 1.237.188.362 Ft 

h) költségvetés többlete (maradvány) 40.271.323 Ft 

 

A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének 

maradványát 40.271.323 Ft-tal hagyja jóvá. 
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1. A Társulás összevont 2021. évi konszolidált költségvetési mérlegének közgazdasági 

tagolását az I/1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi összevont, 

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

alapján az Eszközök és Források értékét 568.070.558 Ft-ban állapítja meg. 

 

3. A Társulási Tanács 2021. évi összevont költségvetésének maradványát az I/3. számú 

melléklet alapján 40.271.323 Ft-ban állapítja meg.  

 

4. A Társulás 2020. évi összevont vagyonkimutatása a I/4. számú melléklet alapján. 

 

5. Kimutatás a Társulás 2021. évi összevont Eredménykimutatásról I/5. számú melléklet 

alapján. 

 

7. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont pénzeszközök változásának 

kimutatását az I/6. számú melléklet tartalmazza. 

 

8. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi összevont maradványának és kiutalatlan 

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

 

9. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont 2021. évi bevételi –és kiadási előirányzat 

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

 

10. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2021. évi beruházási és felújítási 

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

 

11.Társulás összevont átlagos statisztikai létszáma: 213 fő. 

   A Társulás munkajogi zárólétszáma 2021. december 31-én: 221 fő. 

 

12. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elemi költségvetését és annak teljesülését 2021. 

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 2021. évben a III/1-től a III/7-ig számú mellékletek 

tartalmazzák. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

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

Tanácsának 7/2022. HTKT hat. (05.16.) sz. határozataként be kell vezetni.  
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2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

kormányzati funkciószámainak kiegészítése 

 

Szécsényi Zsolt: 

Elmondja, hogy a szomszédos országban zajló humanitárius katasztrófa miatt a menekültek 

befogadására az önkormányzatok tudnak igénybe venni támogatást, és ennek a könyveléséhez 

fel kell vennünk bizonyos kormányzati funkciót és az ezzel kapcsolatos kiadásokat kell 

lekönyvelni.  

 

Nagy Ferenc: 

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 határozatot: 

 

8/2022. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ kormányzati 

funkciószámainak kiegészítése 

 

H a t á r o z a t 

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkcióit az alábbiak szerint 

egészíti ki: 

 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

 

2. A fentiek alapján a Társulási Tanács felkéri az Elnököt az egységes szerkezetű alapító 

okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár részére történő 

benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert elnök  

Értesül: 

Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

Szécsényi Zsolt Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 

  

 

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

Tanácsának 8/2022. HTKT hat. (05.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 
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3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

Napirend tárgya: Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi 

Családok Átmeneti Otthona részére külső férőhelyek kialakításához 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri Juhász Györgyöt, az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az előterjesztést. 

 

Juhász György: 

A külsőférőhelyekre már korábban is adtak be pályázatot, de akkor nem sikerült. Ahogy az 

előterjesztésben leírta, ez egy olyan intézményforma, hogy a Családok Átmeneti Otthonában 

lakó hajléktalan családok kiköltözhetnek egy lakásba vagy családi házba, amit majd sikerül 

adott esetben megvalósítani. De ott az intézmény munkatársaival kötelező együttműködni 

nekik. Június 30. a beadási határidő, még nem tudják pontosan, hogy mi lesz a megoldás, 

előbb meg kell hozni ezt a döntést a tanácsnak, hogy ez egy önkormányzati ingatlan lesz, 

aminek a felújítására pályázunk, vagy megpróbálunk vásárolni egyet. De mindenképpen ezzel 

bővülne picit az önkormányzatnak a lakáskapacitása. 100%-os a támogatás intenzitása, tehát 

nem fog pénzbe kerülni a társulásnak.  

 

Nagy Ferenc: 

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 határozatot: 

 

9/2022. HTKT hat.: 

Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi Családok Átmeneti 

Otthona részére külső férőhelyek kialakításához 

 

H a t á r o z a t  

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja pályázat 

benyújtását a „családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához 

nyújtandó támogatás 2022” című pályázati kiírásra, a HTKT Szociális Szolgáltató 

Központ kiskunhalasi Családok Átmeneti Otthona részére külső férőhelyek 

kialakításához maximum 60 000 000 Ft támogatási összeg igénylésével.  

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás 

Elnökét, akadályoztatása esetén, alelnökét a pályázat benyújtására, a szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és a nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal  
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Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

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

Tanácsának 9/2022. HTKT hat. (05.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálat két gépkocsija 

kivezetése a szolgáltatói nyilvántartásból 

 

Juhász György: 

Elmondja, hogy ez és a következő napirendi pont összefügg. A következő napirendi pont egy 

pályázat benyújtása lenne támogató kisbusz beszerzésére. Minden évben beadják ezt a 

pályázatot, és évről évre nem nyernek. A támogató szolgálatnak három gépjárművel működik, 

ebből az egyik az viszonylag új jármű. Két személyautót kivennének a működési engedélyből, 

a kormányhivatallal felvette a kapcsolatot, támogatják ezt az elképzelést, május 31. a beadási 

határidő. Azt ígérték, hogy ha születik egy ilyen határozat, akkor rögtön meg is csinálják a 

kivezetést. És akkor úgy tudják beadni a pályázatot, hogy egy járműjük van, ami 

akadálymentesített az megfelel a minimális feltételeknek, a másik kettő nem. Azt kérte a 

kormányhivatal, hogy az indoklás az legyen, hogy a gépjárművek meghibásodása miatt 

pályáznak.  

 

Nagy Ferenc: 

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 határozatot: 

 

10/2022. HTKT hat.: 

A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálat két gépkocsija kivezetése a 

szolgáltatói nyilvántartásból 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja a HTKT Szociális 

Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata által használt, KCE-101 és RHK-099 forgalmi 

rendszámú gépkocsik szolgáltatói nyilvántartásból való kivezetését legkésőbb 2022. május 

25. napjával. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fülöp Róbert elnök 
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Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

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

Tanácsának 10/2022. HTKT hat. (05.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

Napirend tárgya: Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató 

szolgálata részére kisbusz beszerzésére  

 

Nagy Ferenc: 

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 határozatot: 

 

11/2022. HTKT hat.: 

Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálata részére 

kisbusz beszerzésére  

 

H a t á r o z a t  

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja pályázat 

benyújtását a „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt 

gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének 

támogatása 2022”(TAMAUTO2022) a HTKT Szociális Szolgáltató Központ 

Támogató szolgálata részére kisbusz beszerzéséhez 9 000 000 Ft támogatási összeg 

igénylésével. Amennyiben a megvásárolni szándékozott gépjármű többe kerül, mint 

9 000 000 Ft, a fennmaradó részt az intézmény (SZSZK) költségvetéséből kerül 

biztosításra.  

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyúttal felhatalmazza a 

Társulás Elnökét, akadályoztatása esetén alelnökét a pályázat benyújtására, a 

szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és a nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős : Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Tanácsának 11/2022. HTKT hat. (05.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

 

6.  NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

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

térítési díj hátraléka törlésére 

 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy a szokásos technikai előterjesztésről van szó. 

 

Nagy Ferenc: 

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 határozatot: 

 

12/2022. 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 53 225 Ft összegű térítési 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 53 225 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: azonnal  

Felelős : Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
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Tanácsának 12/2022. HTKT hat. (05.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

7. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: HTKT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének a garantált 

összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló – illetményrészének megállapítása 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy bár Juhász György volt az előterjesztés készítője neki kellett volna ezt 

előterjeszteni. Mivel, mindenhol emelkednek a bérek, így az a javaslata, hogy az 

előterjesztésben jelzett korrekciót hajtsák végre az intézményvezető úrnak is. 

 

Nagy Ferenc: 

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 határozatot: 

 

13/2022. HTKT hat.: 

HTKT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének a garantált összegen felüli - 

munkáltatói döntésen alapuló – illetményrészének megállapítása 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Juhász György a HTKT Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezetője részére megállapított, garantált összegen felüli -

munkáltatói döntésen alapuló- illetményrészét 2022. április 1. napjától bruttó 286 500 Ft 

összegben határozza meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős : Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

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

Tanácsának 13/2022. HTKT hat. (05.16.) sz. határozataként be kell vezetni. 
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8. 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 

Huszár Zoltán 

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


