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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 
 

ELQTERJESZTÉSE 
 

KépviselQ-testület 2022.november 24. napján tartandó ülésére a 
Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységérQl tárgyban 

 
 
Tisztelt KépviselQ-testület! 
 
2013. január 1-tQl a Mötv. 95. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács munkaszervezeti feladatait 
(döntések elQkészítése, végrehajtás szervezése) eltérQ megállapodás hiányában a társulás 
székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (a 
továbbiakban: HTKT) tekintetében 3 a Mötv. és a társulási megállapodás értelmében 3 2013. január 
1-tQl a munkaszervezeti feladatokat Kiskunhalas Város Önkormányzatának Hivatala látja el.  
A HTKT Társulási megállapodás alapján a társulási tanács tagjai évente legalább egy alkalommal 
beszámolnak képviselQ-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükrQl. 

 
A fentiek alapján kérem a KépviselQ-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete elfogadja a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal. 
 
 
HatáridQ: 2022. december 1. 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs: Móróné Darányi Lili polgármesteri titkárság ügyintézQ 
A határozatról értesül: Móróné Darányi Lili polgármesteri titkárság ügyintézQ 

 
 

   
Kiskunhalas,2022. 11. 11.  

 
 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Melléklet 
 

Beszámoló a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi tevékenységérQl 
 
Költségvetés 
 
A HTKT az 3/2022. (II.14.) Htkt. határozatával döntött a Társulás 2022. évi költségvetésérQl. A 
15/2021.(VI.27.) Htkt. határozatával döntött a 2022. évi költségvetés módosításáról. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi zárszámadásáról szóló határozat-tervezetét a 
társulás a 7/2021.(V.16.) Htkt. határozatával fogadta el. 
 
Szociális feladatok 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ kormányzati 
funkciószámainak kiegészítése  
 
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjérQl szóló 15/2019. 
(XII.7.) PM rendelet alapján a költségvetési szerv a közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit 
kormányzati funkciókba 3 funkciószámmal és megnevezéssel - kell sorolni. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának (továbbiakban: HTKT 
SZSZK) törzskönyvi kivonatában szereplQ kormányzati funkciók bQvítése szükséges az alábbiak 
miatt: 

- A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára 
tekintettel érkezQ személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb 
intézkedésekrQl szóló 104/2022. (II.12.) Korm. rendelet szerint Kiskunhalas Város 
Önkormányzata jogosult a területén ellátott ukrán menekültek után támogatás igénylésére. A 
befogadott menekültek ellátása a Kiskunhalas Ván Benjamin u. 11/a. alatt, a Szociális 
Szolgáltató Központ használatában lévQ ingatlanban történik, valamint a menekültek 
ellátásáról is a Központ gondoskodik. A támogatás felhasználásával a 107070 Menekültek, 
befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción kell 
elszámolni. 

A fentiekre tekintettel szükséges volt a HTKT SZSZK Törzskönyvének módosítása. A Társulás 
8/2022.(V.16.) Htkt. határozatával döntött az Alapító okirat módosításról. 
 
Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi Családok Átmeneti 
Otthona részére külsQ férQhelyek kialakításához 

Az Emberi ErQforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
pályázatot hirdetett >A családok átmeneti otthonai részére külsQ férQhelyek kialakításához 
nyújtandó támogatás 2022= (CSÁO2022) címmel.  
A hirdetés dátuma: 2022. 05. 03. 
A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a családok átmeneti otthonai, és fenntartói 
részére annak érdekében, hogy külsQ férQhelyet tudjanak kialakítani, vásárolni, felújítani, ezzel 
segítve a szolgáltatás hatékony mqködtetését, a családok integrálását, a családok kilépését az 
ellátásból, hozzájárulva az emberkereskedelem áldozatai számára a szolgáltatáshoz történQ 
hozzáféréshez. 
Pályázatot nyújthatnak be a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett családok átmeneti otthonát 
fenntartó szervezetek így a HTKT is. 



 
A támogatott tevékenység megvalósulásának idQszaka: 2022. június 1. 3 2023. december 31. 
(önkormányzati fenntartású intézmény esetében 2023. június 30.) 
Benyújtási határidQ: 2022. június 30. 
 
Pályázati feltétel a CSÁO 2022 pályázati keretbQl kialakított külsQ férQhelyek a pályázati célnak 
megfelelQ mqködtetése legalább 10 éven keresztül.  
 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 250 000 000 Ft.  
A támogatás formája: vissza nem térítendQ támogatás.  
Támogatás intenzitása: 100,00%  
Saját forrást nem szükséges biztosítani.  
Egy pályázó által minimálisan igényelhetQ és elnyerhetQ támogatási összeg: 1 000 000 Ft  
Egy pályázó által maximálisan igényelhetQ és elnyerhetQ támogatási összeg 60 000 000 Ft  
A pályázatban elszámolható költségek: Felhalmozási célú kiadások tekintetében:  
- ingatlan vásárlás, felújítás, berendezés  
- ingatlan építtetése és berendezése  
- ingatlan bQvítése és berendezése  
- elQre fizetQs mérQórák, egyedi mérQórák bekötése (pl. társasházaknál). 
 
A HTKT SZSZK Családok Átmeneti Otthona mqködéséhez kapcsolódóan már tervezték külsQ 
férQhely kialakítását. Ez egy olyan szolgáltatás, amely a családok átmeneti otthonából kilépni 
szándékozó, de még teljesen önállóan lábra állni nem képes, illetQleg anyagi krízis miatt 
lakhatásban segítségre szoruló, de a családok átmeneti otthonában élQ családoknál lényegesen jobb 
szocio-kulturális háttérrel rendelkezQ családoknak tud segítséget nyújtani.  
Azok számára, akiknek nem, illetve már nem indokolt a szoros, mindennapi gondozási folyamat és 
a folyamatos munkarendben biztosított szakmai segítségnyújtás, a külsQ férQhely lakhatási 
szolgáltatása önállóbb életvitelre ad lehetQséget. Az önálló életvezetés az intézményes keretek 
között nehezen megvalósítható.  
A külsQ férQhely tehát, egy szakmailag segített lakhatási forma, amelyet olyan szociálisan hátrányos 
helyzetq családok vehetnek igénybe, akiknek lakhatásuk nem megoldott, családok átmeneti otthona 
ellátásba kerülnek, de idQvel a reintegráció szempontjából más, kötetlenebb támogatási formát 
igényelnek. Az ellátás ideje alatt szociális munkával biztosított segítséget vesznek igénybe annak 
érdekében, hogy a gondozási folyamat végére a társadalmi reintegrációjuk sikeres legyen. A 
Társulás támogatta a pályázat benyújtását. 
 

Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ Támogató szolgálata részére 
kisbusz beszerzésére 

Az Emberi ErQforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
pályázatot hirdetett >A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármq 
vásárlásának, a meglévQ gépjármqpark bQvítésének, cseréjének támogatása 2022=  
(TAMAUTO2022)  
címmel >  
A támogatás célja a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármq vásárlása, 
meglévQ jármqpark bQvítése vagy a jármqvek cseréje azzal, hogy a pályázat keretében beszerzésre 
kerülQ gépjármq mqszaki jellemzQinek illeszkedniük kell a szolgáltatás keretében végzett feladat 
ellátásához.  
 
A támogatott tevékenység megvalósulásának idQszaka: 2022. június 1. 3 2023. december 31. 
(önkormányzati fenntartású intézmény esetében 2023. június 30.) 



Benyújtási határidQ: 2022. május 31. 
 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 250 000 000 Ft.  
A támogatás formája: vissza nem térítendQ támogatás.  
Támogatás intenzitása: 100,00%  
Saját forrást nem szükséges biztosítani.  
Egy pályázó által minimálisan igényelhetQ és elnyerhetQ támogatási összeg: 5 000 000 Ft  
Egy pályázó által maximálisan igényelhetQ és elnyerhetQ támogatási összeg 9 000 000 Ft  
 
A HTKT SZSZK Támogató szolgálatának kisbusza egy Citroen Jumpy típusú, LVR 640 frsz-ú 9 
személyes, kerekesszék rögzítésére 4+3 pontos rögzítQ rendszerrel rendelkezQ gépjármq. Kelebia- 
Tompa- Kisszállás településeken élQ különbözQ fogyatékossággal élQ gyerekeket és felnQtteket 
szállít napi rendszerességgel Kiskunhalasra óvodába, iskolába, nappali intézménybe. 
Futásteljesítménye meghaladja a 240 000 kilométert. A szolgáltatás biztonságos mqködtetése 
érdekében szükséges egy gépjármq vásárlása, melyre a fenti pályázat lehetQséget nyújthat. A 
Társulás a 11/2022.(V.16.) Htkt. határozatával támogatta a kisbuszra való pályázat benyújtását. 
 
Egyetértés a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ ASP 
gazdálkodási szakrendszerhez történQ csatlakozásával 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 
az alábbi, 2016. július 01. napjától hatályos, 114. §-szal egészült ki: 

(1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvetQ feladatok 
egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító 3 az állami informatikai 
rendszerrel összekapcsolható 3 informatikai rendszert mqködtet, amely a folyamatos pénzügyi 
állami ellenQrzés eszközeként is szolgál. 

(2) A helyi önkormányzat 3 egyes kötelezQ feladatainak informatikai támogatása céljából 3 
csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton 
keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus 
információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás 
módját, végsQ határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet 
határozza meg. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. január 01. napjától köteles volt az ASP valamennyi 
szakrendszeréhez csatlakozni.  
Az önkormányzati ASP rendszerrQl szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
ASP rendelet) 8/A. § szerint: 
>(1) Az önkormányzat vagy az önkormányzat társulása által alapított, gazdasági szervezettel 
a) rendelkezQ költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) 
csatlakozására e § rendelkezéseit kell alkalmazni, 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása önkéntes azzal, hogy ahhoz az alapító 
önkormányzat egyetértése is szükséges. 
(3) Az önkormányzati költségvetési szervnek - csatlakozását megelQzQen - a 
minimumkövetelményeknek való megfelelést biztosítania kell. 
(4) Csatlakozását megelQzQen az (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati költségvetési szerv 
szolgáltatási szerzQdést köt a Kincstárral. A szolgáltatási szerzQdés 
a) alapján az önkormányzati költségvetési szerv a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 
szakrendszerhez csatlakozik, illetve a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszerhez 
csatlakozhat, 
b) aláírója a Kincstár képviselQje és az önkormányzati költségvetési szerv vezetQje mellett az 
alapító önkormányzat polgármestere vagy önkormányzati társulás tanácsának elnöke, 
c) felmondási ideje három hónap, és csak a naptári év végével mondható fel. 
(5) Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele az önkormányzati költségvetési 



szerv számára térítésmentes. 
(6) Az önkormányzati költségvetési szerv az önkormányzati ASP rendszerhez a csatlakozás 
kezdeményezését követQ év január 1-jével csatlakozhat, a csatlakozást a megelQzQ év július 31-éig 
kezdeményezheti. Az önkormányzati költségvetési szerv a csatlakozás idQpontjáról és módjáról a 
Kincstárral - ha az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozása az önkormányzati ASP 
rendszerhez kötelezQen csatlakozók ellátását nem veszélyezteti - megállapodik.= 

A HTKT SZSZK intézményvezetQje által >ASP rendszer= tárgyban írt levele 2022. június 01. 
napján érkezett Kiskunhalas Város Önkormányzatához, amelyben IntézményvezetQ Úr arról 
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2023. január 01. napjával szervezete is csatlakozni szeretne 
az ASP rendszer gazdálkodási szakrendszeréhez.  

Az ASP rendelet 8/A. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat egyetértésére van szükség a HTKT 
SZSZK csatlakozáshoz. Jelen esetben a Tárulás egyetértése volt szükséges, melyhez a Társulás 
hozzájárulását adta. 
 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatást igénybe vevQinek térítési díj 
hátraléka törlése 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a gyermekek védelmérQl szóló 18/2011. 
(VI.29.) önkormányzati rendeletének 16. §-a, továbbá Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
KépviselQ-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011.(VI.01.) 
önkormányzati rendeletének 15. §-a rendelkezik a személyi térítési díj elengedésének, 
csökkentésének, valamint a díjhátralék törlésének lehetQségérQl a Szociális Szolgáltató Központ 
vonatkozásában.  
Mindkét rendelet értelmében a Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék 
behajthatatlannak minQsül az Államháztartás számvitelérQl szóló rendelet, vagy magasabb szintq 
jogszabály alapján. A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törlésérQl határozattal dönt. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (1) bekezdése értelmében az állam, az 
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követelésérQl lemondani csak 
törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. 

(2)
 
 A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított 

költségvetési szervek követelésérQl lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 

(3) Az önkéntes teljesítésre történQ felhíváson kívül a központi költségvetésrQl szóló törvényben 
megállapított értékhatárt el nem érQ kis összegq követelést behajtásra elQírni nem kell. 

Az államháztartás számvitelérQl szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontjának 
megfelelQen behajthatatlan:  

- a központi költségvetésrQl szóló törvényben meghatározott kis összegq követelések 
tekintetében 3 az olyan követelés, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a 
végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható 
összegével, és  
- az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhetQ fel, mert a megadott címen nem található 
és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel. 

A kis összegq követelés értékhatára 2020. évben 100.000,- Ft, melyet Magyarország 2021. évi 
központi költségvetésérQl szóló 2020. évi XC. Törvény 72.§-a határoz meg.  
A kis összegq (100.000,- Ft alatti) térítési díjhátralék törlésének fQ indoka a számvitelrQl szóló 
2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont e) alpontja szerinti behajthatatlanság, mivel a 
végrehajtási költségek (illeték, ügyvédi költség, végrehajtói munkadíj, és költségáltalány, behajtási 
jutalék stb.) annyira magasak, hogy 100.000,- Ft alatti költségre nem érdemes végrehajtást kérni.  



A HTKT Társulási Tanácsa 22/2022. Htkt. határozatával döntött a térítési díjak törlésérQl. 
 
 
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai 
programjának felülvizsgálata 
 
A HTKT SZSZK szervezeti egységeinek szakmai programját évente szükséges felülvizsgálni. A 
felülvizsgálat során megtörtént a jogszabályi változásoknak megfelelQ aktualizálása. 
 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi szakmai 
tevékenységérQl szóló beszámolójának elfogadása 
 
A HTKT SZSZK minden évben benyújtja a 2021. évi szakmai tevékenységérQl szóló beszámolóját 
a társulásnak. A társulása a 18/2022.(VI.17.) Htkt. határozatával elfogadta a beszámolót. 
 
>Gép Károlyné-díj= 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 76/2009. sz. HTKT határozatával döntött 
>Gép Károlyné-díj= alapításáról. 2022-ben Tiringerné Ficsór Erzsébet ápoló- gondozónak 
adományoztak díjat. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
véleményezése 

Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete szabályozza a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások szabályait. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági FQosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a 
BK/TH/3855-1/2021 iktatószámú Feljegyzésével fent hivatkozott önkormányzati rendelet egyes 
jogsértQ rendelkezéseire hívta fel a figyelmet, amely keretében a szakmai segítségadásban rögzített 
elvek mentén új önkormányzati rendelet megalkotására hívta fel Kiskunhalas Város 
Önkormányzatát. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében a hatályos rendelet elfogadása óta 
bekövetkezett jogszabályi változások indokolttá teszik a meglévQ rendelet módosítása helyett egy 
új, áttekinthetQ egységes önkormányzati rendelet megalkotását. 

Az új rendelet megalkotásához szükséges a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevQ 
Balotaszállás Község Önkormányzat KépviselQ-testületének, Harkakötöny Község Önkormányzat 
KépviselQ-testületének, Kelebia Község Önkormányzat KépviselQ-testületének, Kisszállás Község 
Önkormányzat KépviselQ-testületének, Kunfehértó Község Önkormányzat KépviselQ-testületének, 
Tompa Város Önkormányzat KépviselQ-testületének, Pirtó Község Önkormányzat KépviselQ-
testületének, Zsana Község Önkormányzat KépviselQ-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében meghatározott hozzájárulása. 

A HTKT Társulási Tanácsa 16/2022.(VI.17.) Htkt határozatával elfogadásra ajánlotta Kiskunhalas 
Város Önkormányzat KépviselQ-testülete részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetet a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Kiskunhalas, 2022. 10. 18. 
 

Fülöp Róbert  
elnök 


