
Tárgy: A 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat módosítása 

 

7/2021. (VI.4.) ELNÖKI HATÁROZAT 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában és Szervezeti és működési 

szabályzatában, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) 

intézményi egység legfeljebb 28 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen 

döntést követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges 

költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja.” 

 
2. A 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„5. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a nappali 

melegedő (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi egység 

létrehozásához legfeljebb 28 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen 

döntést követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges 

költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja.” 

 

3. A 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy 

az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz szükséges minden nyilatkozatot megtegye, 

dokumentumokat és azok esetleges módosításait aláírja. 

 

4. A 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„9. A Társulási Tanács felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, 

akadályoztatása esetén helyettesét arra, hogy az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz 

szükséges minden nyilatkozatot megtegye, az eljárásokat lefolytassa, 

dokumentumokat és azok esetleges módosításait aláírja.” 

5. A 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat jelen módosításokkal nem érintett részei 

változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

6. Az első rendes Társulási ülésen beszámolok a Társulási Tanácsnak. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2020. HTKT határozatával döntött 

a Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a. szám alatti Családok Átmeneti Otthona intézményi 



egység megszűntetéséről. Fenti határozattal arról is döntött a Tanács, hogy hozzájárul 30 

férőhelyes kapacitással hajléktalanok éjjeli menedékhelye, illetőleg 30 férőhelyes kapacitással 

nappali melegedő létrehozásához. 

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a nappali melegedő intézményegységek létrehozása 

során a Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a. szám alatti épületben csak úgy lehetett a fenti 

szolgáltatások előírás szerinti biztosításához szükséges módon átalakításokat (lakószobák, 

közösségi helyiségek, szociális helyiségek) végezni, hogy az ellátottak elhelyezésére 

rendelkezésre álló helyiségekben 28 személy ellátására elegendő hely maradt. Tekintettel arra, 

hogy Kiskunhalas Városában a hajléktalanok száma az évek során arányosan csökkent, így az 

SZSZK vezetőjének véleménye alapján Városunkban elegendő a 28 fős férőhellyel működő 

nappali melegedő és éjjeli menedékhely biztosítása. 

 

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. június 4. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

       elnök 


