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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére 

Hozzájárulás a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ új 
telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához 

tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskunhalasi kistérség, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: HTKT) 2005. 
február 1. napjától működik, 9 településből áll: Kiskunhalas, Tompa, Kelebia, Kisszállás, 
Kunfehértó, Balotaszállás, Pirtó, Harkakötöny és Zsana. A társulás tagjai önkéntes és szabad 
elhatározásukból, több önkormányzati feladat és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző 
államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására a közösségi 
szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása 
érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre. 

Az egyes önkormányzati közszolgáltatási és területfejlesztési feladatok közös ellátásában a 
HTKT önkormányzatai, a minden állampolgár számára elérhető minőségi szolgáltatás, az 
indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklése, a szolgáltatások színvonalának 
a gazdaságossági szempontok alapján történő javítása céljából állapodtak meg. 

A HTKT Társulási Tanácsa a szociális és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében 2008. január 1. napjával megalapította önálló intézményét, a Szociális Szolgáltató 
Központot (továbbiakban SZSZK).  

Az SZSZK a feladatainak összehangolt és zökkenőmentes ellátása érdekében centralizálni 
kívánja intézményeit, ezért kérte Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-Testületét, 
hogy biztosítsa részére a 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. szám alatt található kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú ingatlan meghatározott helyiségeit határozatlan időre. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2020. Kt. sz. határozatával kifejezte 
szándékát, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére 
térítésmentesen helyiségeket biztosítson a 6400 Kiskunhalas, 3662 hrsz-ú ingatlanból, 
természetben a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti (Polgármesteri Hivatal régi épülete-
Kisvárosháza) területéből az emeleti helyiségeket, továbbá a fölszinti helyiségeket, amelyek 
jelenleg üresen állnak. 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2020. március 9. napján tartott ülésén 
a 9/2020 HTKT határozatával hozzájárult a HTKT SZSZK részére önkormányzati ingatlan 
ingyenes hasznosításba adásához, továbbá felhatalmazta az SZSZK intézményvezetőjét, a 
működési engedélyezési eljárás lefolytatására, az új telephely létrehozása, illetve régi telephely 
megszüntetése vonatkozásában. A Társulási Megállapodás VII/B. fejezet működési 
engedélyezési eljárás című fejezet értelmében a működési engedélyezési eljárás megindításáról 
a Társulási Tanács dönt, ezen túl a tagönkormányzatok jóváhagyó döntése szükséges többek 
között új telephely létrehozása, meglévő megszüntetése esetében. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
megtárgyalására és elfogadására. 

  



Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi 
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által lefolytatandó 
működési engedélyeztetési eljárást, annak érdekében, hogy a Szociális Szolgáltató 
Központ részére új telephelyként kerüljön bejegyzésre a Kiskunhalas, a 6400 
Kiskunhalas, 3662 hrsz-ú, természetben a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám 
alatti ingatlan (Polgármesteri Hivatal régi épülete-Kisvárosháza), továbbá a 6400 
Kiskunhalas, Thúry József utca 6 sz. alatti ingatlan telephely működésére 
vonatkozó engedély visszavonásra kerüljön. 

2.  Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a működési engedélyezési eljárás lefolytatásával kapcsolatban 
felmerülő intézkedések megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozatok és 
esetleges módosítások aláírására. 

 

 
Határidő:   2020. szeptember 30. 
Felelős:    Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 
    Juhász György HTKT SZSZK intézményvezető 

Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
Kiskunhalas, 2020. június 04. 
  
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
 


