JEGYZŐKÖNYV
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. január 27-én megtartott üléséről
Ülés helye:

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme
Kiskunhalas Hősök tere 1.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján
Fülöp Róbert:
Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatást ad a zárt ülésről. Elmondja, hogy a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás megválasztotta Juhász Györgyöt az SZSZK intézményvezetőjének.
Gratulál a kinevezéshez és jó munkát kíván.
Megállapítja, hogy jelen van 9 fő, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás határozatképes.
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Erdeiné Kószó Ibolyát.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Huszár Zoltánt, Kunfehértó polgármesterét.
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 9 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és
elfogadják Huszár Zoltán személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 9 igen
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.
NAPIREND:
1. SZSZK szakmai programjának, SZMSZ-nek és Házirendjeinek felülvizsgálata
2. SZSZK Alapító Okirat módosítása
3. A Halasi többcélú Kistérségi Társulás 2016. Évi munkaterve
4. Egyebek
1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: SZSZK szakmai programjának,
felülvizsgálata

SZMSZ-nek

és

Házirendjeinek

Simon István:
Elmondja, hogy jogszabályváltozás kapcsán átalakul a gyermekjóléti szolgálat, új intézmény
jön létre, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ néven. Ez mindenképpen új struktúrát
jelent. Ennek kapcsán a szakmai programok felülvizsgálata szükséges. Készen áll az új
egység. Ahhoz, hogy a Működési engedély módosítás hivatalból
is megtörténjen,
dokumentumokat be kell csatolni. A fenntartónak ezt jóvá kell hagyni. Elfogadás után a
Kormányhivatalban jóváhagyják az új működési engedélyt.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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 9 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:

1

2/2016. HTKT hat.:
SZSZK szakmai programjának, SZMSZ-nek és Házirendjeinek felülvizsgálata
Határozat
1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint
fenntartó, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ által elvégzett Szakmai Programok felülvizsgálatát és
módosítását, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
/-HTKT SZSZK Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családok Átmeneti
Otthona I. szakmai programja,
-HTKT SZSZK Szakmai program Idősek Klubja,
-Család- Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szakmai programja,
-Család és Gyermekvédelmi Ágazat Családok Átmeneti Otthona II. szakmai programja,
-HTKT SZSZK étkeztetés, szakmai programja,
-HTKT SZSZK Család és Gyermekvédelmi Ágazat Férfi Átmeneti
Hajléktalan Szálló szakmai programja,
- HTKT SZSZK házi segítségnyújtás szakmai programja,
- HTKT SZSZK Idősek szakmai programja
- HTKT SZSZK Időskorúak Gondozóháza Szakmai programja
- HTKT SZSZK Támogató szolgálat szakmai program
- Fogyatékosok bentlakásos intézménye szakmai program
HTKT SZSZK Fogyatékosok Otthona szociális foglalkoztatási szakmai
program
-HTKT SZSZK Fogyatékos személyek nappali intézményének szakmai
programja/
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint
fenntartó, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ által elvégzett Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát
és módosítását, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó,
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ által
elvégzett Házirendek felülvizsgálatát és módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
/-HTKT SZSZK Családok Átmenti Otthona I. Házirend
-HTKT SZSZK Családok Átmenti Otthona II. Házirend/

Értesül: SZSZK Kolonicsné Borbás Petra személyügyi ügyintéző
Határidő: azonnal
Felelős: Borbás Zoltánné intézményvezető
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Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
2/2016. HTKT hat. (01. 27.) sz. határozataként be kell vezetni.

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: SZSZK Alapító Okirat módosítása
Kristóf Andrea:
Az előző előterjesztéshez kapcsolódik az Alapító Okirat módosítása. A Család Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat intézményegység létrejötte miatt kell módosítani az Alapító Okiratot,
illetve a funkciószámok megváltozása miatt.
Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 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 9 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:

3/2016. HTKT hat.:
SZSZK Alapító Okirat módosítása
Határozat
A Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat (6400 Kiskunhalas, Thúry József u. 6.) CsaládGyermekjóléti Központ és Szolgálat néven működik tovább, melynek egységei a CsaládGyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család- Gyermekjóléti Központ.
A fentiek alapján a Társulási Tanács felhatalmazza az intézményvezetőt az 1. mellékletben
szereplő módosított egységes szerkezetű és a módosító alapító okirat aláírására.
Értesül: SZSZK Kolonicsné Borbás Petra
Simon István szociálpolitikai csoportvezető
Határidő: azonnal
Felelős: Borbás Zoltánné intézményvezető
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
3/2016. HTKT hat. (01. 27.) sz. határozataként be kell vezetni.

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: A Halasi többcélú Kistérségi Társulás 2016. Évi munkaterve
Fülöp Róbert:
Az előző évben is mindig különböző helyszíneken ültek össze. Azt kéri, hogy a február 22,
hétfői napra ütemezett ülést újfent Kiskunhalason tartsák, 11 órai kezdéssel, hogy vendégül
láthassák a kistérség tagjait. A többi helyszínt majd leegyeztetik, hogy mikor kinek lenne
aktuális.
3

Kispál István:
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak.

Fülöp Róbert:
Kérdezi, hogy a munkatervvel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.
Szavazás:
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 9 igen /egyhangú/ szavazattal meghozzák az
alábbi határozatokat:

4/2016. HTKT hat.:
A Halasi többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi munkaterve
Határozat
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a 2016. évi munkatervet.
Értesül:
Határidő:
Felelős:

Társulási Tanács elnöke
azonnal
Fülöp Róbert elnök

Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
4/2016. HTKT hat. (01. 27.) sz. határozataként be kell vezetni.

4. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
Napirend tárgya: Egyebek
Fülöp Róbert:
Elmondja, hogy Kiss Attila úr járt nála, aki az EMMI egyik háttérszervezeténél dolgozik. Az
utóbbi két-három évben az állam létrehozta a TKKI-t. Tizenhét központ van. Voltak is már a
TKKI-nek programjai. Arról volt szó, hogy ez a központ arra jön létre, hogy tartós helyzetből
visszavezesse az embereket a munka világába. A helyzet az, hogy úgy tűnik, a TKKI áldozatául
esik a bürokrácia csökkentő csomagnak. A TKKI, mint olyan meg fog szűnni és átveszi a
helyét valami más. A mostani elképzelés szerint közösen kellene létrehozni egy egyesületet,
ami megkapná ezt a telephelyet és nekik kellene ezzel az egyesülettel üzemeltetni ezt a
feladatot. A célkitűzés ugyanaz marad. Az a pályázat, amit a TKKI megnyert, azt tovább vinné
az egyesület a településeken keresztül. Az EMMI-nek az az elképzelése, hogy létrehoznák egy
egyesületet, amibe az EMMI egy tagot delegálna. Vidékfejlesztési programos és EMMI-s
pályázatokból tudná ez az egyesület üzemeltetni az épületet és ellátni funkciókkal és
megpróbálni valamilyen módon azoknak az indikátoroknak megfelelni, amit a TKKI a
pályázatában bevállalt. Azt ígérték neki, hogy küldenek majd tájékoztatót. Ütemesen kellene
haladni, ha úgy döntenek, hogy szeretnének ebben részt venni. Február végére alakuló ülést
szeretnének. Feltételezi, hogy ha egyesületben akarnak részt venni, ahhoz képviselő-testületi
döntés szükséges minden településen. A miatt szkeptikus, hogy nem látja igazán a feladatot,
azt hogy hogyan kellene ennek neki ugrani. Ha ők nem csinálják, más valaki fogja csinálni.
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Nem biztos, hogy az jó megoldás lenne. Ha lesz információ, célszerű lenne újra összeülni. Az
épület itt van. Az indikátorokat vinni kell, kilenc milliárd el lett költve. Ezt egy kicsit
feleslegesnek tartja, hiszen van egy jól működő kistérség, de ezt így találták ki, ezt így kell
csinálni mind a tizenhét településen. Azt mondták, hogy több lesz a forrás, mint ami a
működési költség lesz. Felveti, hogy ha meg jön például az első fűtés számla és még nem lesz
pályázat kiírva, az egyesületnek kell majd finanszírozni. A Nagy-Szeder utcában a strand
mellett lévő több szintes épületről van szó. A TKKI január végével fog megszűnni és az EMMI
lesz a jogutód. Az EMMI viszont szeretné ledelegálni a településekre ezt a feladatot. A
használatba vételi engedély kiadása két hónapja áll. A tűzoltók szerint több milliós tétel
hibádzik.
Farkas Dániel:
Hozzáfűzi, hogy nem csak az épületet újították fel, hanem százmilliós nagyságrendben vettek
eszközöket, számítógépeket, ami vonzó lehet.
Fülöp Róbert:
Annyi egyesületük van, akár a Százszorszép is vihetné ezt a feladatot.
Simon István:
Egy zsanai ülés alkalmával szólt arról, hogy van egy POWER SAWIN CHEK,
energiatakarékossági pályázat. Azon emberek kiképzése megtörtént, akik fel tudják mérni a
háztartásokat. Amennyiben a települések közül valaki érdeklődik ez iránt, azt köszönettel
veszi. Segítséget tudnának adni háztartásokhoz.
Szintén esett már szó a következőről. A HÉDA tervez egy megkeresést minden polgármester
esetében, hogy a fogyatékos ellátásban kik a lehetséges személyek, akik bevonhatók egyfajta
kompetencia felmérésre, egy fajta olyan tevékenység ellátására, mely javít a helyzeten. Egy
uniós pályázat irányába szeretne a HÉDA elmenni.
Maczkó József:
Kérdezi a jelenlévőket, hogy TOP-os pályázatokkal ki milyen stádiumban van, milyen
tapasztalataik vannak. Ha összegyűjtenek egy csokrot, szívesen felvállalja, hogy a
közreműködő szervezet felé továbbítja.
Farkas Dániel:
A számok lakosság szám arányosan voltak. Arról nem volt szó, hogy lesznek megyei projektek
és ezek mindekiéből lecsíptek.
Fülöp Róbert:
Ott tartanak, hogy vannak projektek, melyek jól elő vannak készítve, de van olyan is, amely
sehol sem tart. Például beadtak projekt ötletet, bérlakás építést. Végig ez volt a projekt
ötletük, egyszer sem változtattak rajta. Amikor a kiírás van, akkor derül ki, hogy nem jó.
Farkas Dániel:
Úgy kellett projekt ötleteket beadni, hogy nem tudták, hogy mik lesznek a TOP-nak az
indikátorai, mik lesznek az elvárások. Most teljesen más a kiírás, mint amit ők terveztek.
Barassó Imre Albert:
Nekik is vannak problémáik. Úgy érzi, hogy nem látják át az egészet. Lehet, hogy célszerű
lenne kistérségi ülésre lehívni valakit, hogy aktualitásokról tájékoztatást adjon, kérdésekre
válaszoljon.
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Borbás Zoltánné:
Megtiszteltetés volt számára, hogy megbízták az intézmény átmeneti vezetésével. Juhász
Györgynek gratulál a megbízásához, jó egészséget, jó munkát kíván.
Fülöp Róbert:
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és a Társulási Tanács ülését
befejezettnek nyilvánítja.
K.m.f.

/: Fülöp Róbert :/
Elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő: Huszár Zoltán
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