
Tárgy: A HTKT Szociális Szolgáltató Központnak a 6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. 

telephelyének bejegyzett adatainak módosítása 

 

4/2021. (IV.19.) ELNÖKI HATÁROZAT 

 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában és Szervezeti és működési 

szabályzatában, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központnak a 6400 

Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. telephelyének (ágazati azonosító: S0221352) a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatait az 

alábbiak szerint kerüljenek módosításra: 

Az S0221352 ágazati azonosítóval rendelkező támogató szolgáltatást nyújtó 

engedélyes évi vállalt feladatmutatója: 8500 feladattevékenység. 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kéri a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivataltól a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ Támogató Szolgálatának (6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.) éves 

feladatmutatóját 8500 feladategységre módosítani 2021. május 01. napjával. A 

Társulási Tanács egyúttal nyilatkozik arról, hogy a feladatmutató teljesítéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A szolgálatnak hét 

munkatársa van. Egy akadálymentesített kisbusz és két személygépkocsi áll a 

szolgálat használatában, melyek szerepelnek a szolgáltatói nyilvántartás 

adatbázisában. 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nyilatkozik arról, hogy a 

Társulási Megállapodásban a Támogató Szolgálat által ellátott területet továbbra is 

ellátja. 

4. A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzések módosításáról, a benyújtáshoz 

szükséges dokumentumok aláírásáról, a szükséges nyilatkozatok megtételéről saját 

hatáskörben gondoskodom. 

 

5. Az első rendes Társulási Tanács ülésén beszámolok a Társulási Tanácsnak. 

 

INDOKOLÁS 

A Halasi Többcélú Kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központja által működtetett 

Támogató Szolgálat (6400 Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.) évi vállalt feladatmutatóját 2016. 

január 1. napjától 5289 feladategységben határozta meg a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal, a BKC/001/272-2/2015. számú határozatával.  

Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy függetlenül a szolgálat által teljesített feledatmutatótól 

a központi költségvetés a fent meghatározott mennyiségű feladategységet finanszírozta. 

Az elmúlt évek mindegyikében nyújtott be a fenntartó kapacitás bővítési kérelmet, az illetékes 

minisztériumhoz, melyek nem nyertek támogatást. 

Az 1993. évi III. törvény változása új helyzetet teremtett a finanszírozás tekintetében. A tv. 

58/A. (2b) f) pontja értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatásra való jogosultságnak nem feltétele az un. „befogadás” a Szociális Szolgáltató 

Központ Támogató Szolgálata esetében. Így lehetőség van közvetlenül kérni a Támogató 



Szolgálat hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítását a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivataltól. 

A Támogató Szolgálat elmúlt években teljesített feladategységei alapján indokolt lenne 

megemelni a szolgálat feledatmutatóját 8500 feladategységre. A feladatmutató teljesítéséhez 

szükséges személyi tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, hiszen az elmúlt hat évben 7600 és 

10.000 feladatatmutatónak megfelelő szállítást és személyi segítést végzett a szolgálat hét 

munkatársa az általuk használt egy akadálymentesített kisbusszal és két személygépkocsival. 

 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ esetében szükséges a 

szolgáltatói nyilvántartásba történő eljárást lefolytatni. 

A bejegyzési eljárás lefolytatása a Társulási Tanács döntése/engedélye után lehetséges. 

(Társulási megállapodás VII/B Fejezet Működési engedély cím (2) bekezdés alapján). 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

 

Kiskunhalas, 2021.április 19. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

       elnök 


