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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. június 17-én megtartott üléséről. 

 

 

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

 

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 Móróné Darányi Lilit.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Nagy Ferenc Kunfehértó 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. HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi elszámolása  

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló  

3/2022. (II.14.) HTKT határozat módosítása 

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendeletmódosítás véleményezése 

4. Egyetértés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ ASP 

gazdálkodási szakrendszerhez történő csatlakozásával  

5. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló 

6. Egyebek 

 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi elszámolása költségvetés 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri Paska Istvánnét az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az előterjesztést. 

 

 

Paska Istvánné: 

Elmondja, hogy előzetesen kiküldte minden településnek. A 2021. évi normatíva és a 

hozzájárulások elszámolása történt meg a kiadások teljesítése arányában. Elmondja, hogy a 

legtöbb település kapott vissza az elszámolás után. Harkakötönynél a bezárás miatt kevesebb 

a normatíva, tehát ott jelentkezett visszafizetési kötelezettség. Jelzés nem érkezett senkitől, 
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hogy gond lenne az elszámolással, így az elszámolás meg fog történni, júliusban történik majd 

meg a kiutalás.  

 

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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

 

14/2022. HTKT hat.: 

HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi elszámolása  

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a I/1.-től I/10.-ig számú 

mellékletek alapján elfogadja az egyes önkormányzatok 2021. évi követelését, illetve 

kötelezettségét a „végleges egyenleg” elnevezésű sor alapján a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulással szemben és kötelezi a tagönkormányzatokat a tartozás kiegyenlítésére 2022. 

július 15-ig, egyben vállalja, hogy a tagönkormányzatok felé fennálló tartozását 2022. 

július 15-ig kiegyenlíti. 

 

Határidő: 2022. július 15. 

Felelős : Fülöp Róbert, elnök 

Értesül: Szécsényi Zsolt Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Tagönkormányzatok polgármesterei 

 

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

Tanácsának 14/2022. HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló  

3/2022. (II.14.) HTKT határozat módosítása 

 

 

Fülöp Róbert: 

Megkéri Paska Istvánnét az előterjesztés készítőjét, hogy foglalja össze az előterjesztést. 
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Paska Istvánné: 

Elmondja, hogy az ágazati pótlék és az eü pótlék lett beépítve az 5 hónapnak a béreihez. Az 

ukrán menekültek ellátására kapunk állami támogatást, az önkormányzat igényelhet meg, de a 

Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: SzSzK) látja el a feladatot és ezt utalják tovább 

az SzSzK-nak. Zsanának volt külön kérése, normatíva elszámolás volt májusi felmérés 

alapján, ott kaptak pótelőirányzatba 8.303.000 Ft-ot és itt is a 2021.évi elszámolásban van 

még beépítve, valamint a pénz maradványnak az elszámolása. 

 

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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

15/2022. HTKT hat.: 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) HTKT 

határozat módosítása 

 

H a t á r o z a t 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. 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: 

 

2022. évi bevételi - kiadási előirányzatok 

 

A Társulási Tanács összevont 2022. 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 Társulási Tanácsának a Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) HTKT határozata (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

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

a) Kiadási főösszegét:      1.304.368.653 Ft-ban 
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      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.304.368.653 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  1.304.368.653 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.264.097.330 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 40.271.323 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -36.931.323 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -3.340.000 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   

állapítja meg. 

 

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

finanszírozási célú kiadások együtt):  -40.271.323 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       -36.931.323 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:  -3.340.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

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

meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  40.271.323 Ft 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  40.271.323 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 

1.067.638.850 Ft-ban állapítja meg. 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének mellékletei helyébe e 

határozat azonos számú mellékletei lépnek. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Szécsényi Zsolt osztályvezető 

Értesül: Szécsényi Zsolt osztályvezető 

Juhász György SzSzK intézményvezető 

 

 

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

Tanácsának 15/2022. HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletmódosítás véleményezése 

 

 

Fülöp Róbert: 

Elmondja, hogy az előterjesztést aljegyző asszony készítette, megkéri, hogy foglalja össze az 

előterjesztést. 

 

dr. Rékasi Cecília: 

Elmondja, hogy intézményi térítési díjak emelése történik szeptember 1-től, amire június 1-től 

van lehetőség. Így a kellő felkészülési időt biztosítva van. 

 

Juhász György: 

Kiegészítené annyi magyarázattal, hogy elmondja, a bentlakásos intézmény ellátásainak 

költségei oly mértékben emelkedtek, és olyan alacsonyak voltak egyébként is a térítési díjak, 

tehát ez Kisszállás, Tompa, illetve Kiskunhalason az Idősek Otthona és a Gondozó Házra 

vonatkozik. Az eddigiekhez képest egy jelentősebb mértékű térítési díj emelés történik 

mindenhol. Ez azért is van, mert nagyjából 2 évig a Covid miatt nem tudtak térítési díjat 

emelni, illetve nem tudják mi lesz ez után. De szeretné hozzátenni, hogy az emelés nem 

kiugróan magas, és továbbra is megfelel a szolgáltatás minőségének.  

 

dr. Rékasi Cecília: 

Annyival egészítené még ki, hogy ezt a többi településnek is el kell fogadnia majd.  

 

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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

16/2022. HTKT hat.: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendeletmódosítás véleményezése 
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H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadásra ajánlja Kiskunhalas 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendeletmódosítás tervezetet a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert  

Értesül: tagönkormányzatok 

dr. Rékasi Cecília aljegyző 

 

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

Tanácsának 16/2022. HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

Napirend tárgya: Egyetértés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ ASP gazdálkodási szakrendszerhez történő csatlakozásával  

 

Fülöp Róbert: 

Úgy gondolja, az ASP-t mindenki ismeri, elérkezett az idő, hogy az SzSzK is csatlakozzon. 

 

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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

17/2022. HTKT hat.: 

Egyetértés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ ASP 

gazdálkodási szakrendszerhez történő csatlakozásával 

 

H a t á r o z a t  

 

1) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (a továbbiakban: HTKT 

SZSZK) jogszabályban előírt határidővel, vagyis 2023.01.01. napjától csatlakozzon az 

ASP rendszer gazdálkodási szakrendszeréhez.  

2) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt és a 

HTKT SZSZK vezetőjét a csatlakozáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére, 
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szükséges szerződések és azok esetleges módosításainak megkötésére, minden szükséges 

dokumentum aláírására. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Határozat végrehajtásáért felelős:dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Képviselő-testület határozatáról értesülnek:   

HTKT SZSZK intézményvezető 

Dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Szécsényi Zsolt pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 

Tagönkormányzatok 

     

 

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

Tanácsának 17/2022. HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámoló 

 

Juhász György: 

A szokásos éves beszámolóról van szó, ugyan abban a formában. Elmondja, hogy a Covid 

azért rányomta a bélyegét a tevékenységükre, több telephelyüket elérte, több kollégája és az 

ellátottak közül is többen megbetegedtek. Jelentős ideig korlátozva volt a látogatás is az 

intézményben. Annyit szeretne még mondani, hogy minden munkatársa munkájával elégedett. 

 

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 7 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

18/2022. HTKT hat.: 

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 2021. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót. 
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Határidő: azonnal  

Felelős: Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 

Szécsényi Zsolt osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 

 

 

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

Tanácsának 18/2022. HTKT hat. (06.17.) sz. határozataként be kell vezetni. 

 

 

 

  

6. 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 

Nagy Ferenc 

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


