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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. szeptember 19-én megtartott nyílt üléséről. 

 

 

Ülés helye: Kisszállás Művelődési ház (Kisszállás, Fő utca 10.) 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján 

 

Fülöp Róbert elnök: 

Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 6 fő, a Halasi Többcélú 

Kistérségi Társulás határozatképes. Elmondja, hogy sem Brassói István Albert Harkakötöny 

polgármestere, sem Nagy Ferenc Pirtó polgármestere nem tud jelen lenni az ülésen, így az 

Összevont Bizottsági ülést is ő fogja levezetni. 

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Móróné Darányi Lilit.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Rozsnyai Attila Kisszállás polgármesterét. 

 

Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 6 igen 

/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  

 

N A P I R E N D :  

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II.14.) HTKT határozat módosítása 

2. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálat két gépkocsija bevezetése a 

szolgáltatói nyilvántartásból 

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

hátraléka törlésére 

4. Egyebek 

 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

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

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

 

Szécsényi Zsolt: 

Röviden összefoglalja az előterjesztést, elmondja, hogy második alkalommal kerül sor a 

HTKT költségvetés módosítására. Az állami támogatást Kiskunhalas Város Önkormányzata 

vette igénybe továbbra is és azt támogatásként adja tovább az Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak (továbbiakban: HTKT). Elmondja, hogy az ágazati pótlék volt a legnagyobb 

összegű. Az egészségügyi pótlékot a HTKT intézményi finanszírozásként továbbítja a HTKT 

SzSzK-nak. A szomszédos országban kialakult humanitárius katasztrófa miatt a 

Belügyminisztériumtól kapott támogatást szintén Kiskunhalas Város Önkormányzata veszi 

igénybe és továbbítja a HTKT részére. Zsana egyéb juttatás finanszírozására adott támogatást 

a HTKT-nak, valamint a negatív oldalon a májusi felmérésben - 561.000 Ft van miniszteri 

döntést miatt az SzSzK-t érintően. Ezt nem tudják befolyásolni, ez beépítésre került a 

költségvetésbe. 

 



2 

 

Fülöp Róbert: 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

20/2022. 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:      1.359.609.353 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  1.359.609.353 Ft-ban 

b) Bevételi főösszegét:  1.359.609.353 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  1.319.338.030 Ft-ban  

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

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        -33.931.323 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    -6.340.000 Ft-ban 
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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:       -33.931.323 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:  -6.340.000 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 

1.122.168.350 Ft-ban állapítja meg. 

 

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

határozat azonos számú mellékletei lépnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szécsényi Zsolt osztályvezető 

Értesül: Szécsényi Zsolt osztályvezető 

Juhász György SzSzK intézményvezető 

Tagönkormányzatok     

 

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

Tanácsának 20/2022. HTKT hat. (09.19.) sz. határozataként be kell vezetni.  

 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

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

bevezetése a szolgáltatói nyilvántartásba 

 

Juhász György: 

Elmondja, hogy az év első felében kivezették ezt a két gépjárművet egy pályázat miatt. A 

pályázat sikertelen volt, így szeretnék visszavezetni a gépjárműveket a szolgáltatói 
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nyilvántartásba. 

 

Fülöp Róbert: 

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 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

21/2022. HTKT hat.: 

A HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálat két gépkocsi bevezetése a 

szolgáltatói nyilvántartásba 

 

H a t á r o z a t  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy a KCE-101 

forgalmi rendszámú, Suzuki-Ignis 1,3 GLX típusú gépkocsi és a RHK-099 forgalmi 

rendszámú Fiat Doblo típusú gépkocsi szolgáltatói nyilvántartásba való bevezetését a HTKT 

Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata részére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős : Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György SzSzK intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

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

térítési díjhátralék törlése 

 

Juhász György: 

Elmondja, hogy a szokásos technikai előterjesztés. Elmondja, hogy a Családok Átmeneti 

Otthonában az a szokás, ha kikerülnek a családok, akkor a következő hónapban számláznak, 

így ők már annyira nem motiváltak, hogy befizessék a térítési díjat. A hajléktalanoknál más a 

helyzet, ott szoktak várni akár éveket is arra, hogy ha esetleg visszakerülnek és közben van 

munkájuk ezáltal jövedelmük is, akkor van esély arra, hogy kifizessék a díjat. Most akiket 

kivezetnek, azoknak egy része elhunyt, egy része pedig vidéki hajléktalan szálló tagja lett. 

 

Fülöp Róbert: 

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.  
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Szavazás:  

A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 6 igen /egyhangú/ szavazattal 

meghozzák az alábbi határozatot: 

 

 

22/2022. HTKT hat.: 

A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevőinek térítési 

díjhátralék törlése 

 

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 202 980 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 202 980 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 

 

 

4. 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 

Rozsnyai Attila 

 Jegyzőkönyv hitelesítő 


