
Tárgy: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Központ 

szervezeti egysége szakmai programjának módosítása 

 

3/2020. (XI.30.) ELNÖKI HATÁROZAT 

 
 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában és Szervezeti és működési 

szabályzatában, Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI.3.) 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 a melléklet szerint 

jóváhagyja a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Család és Gyermekjóléti Központ szakmai programját a mellékelt formában és 

tartalommal, 2020. november 30. napjával történő hatálybalépéssel. 

 
2. A szakmai programok módosításáról, valamint a szükséges jognyilatkozatok 

megtételéről saját hatáskörben gondoskodom. A döntésről az első rendes társulási 

ülésen beszámolok a Társulási Tanácsnak. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 9/2020 HTKT. számú határozatával 

támogatta a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: 

HTKT SzSzK) kérését, hogy a Család és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) 

telephelyeként a 6400 Kiskunhalas Köztársaság utca 1. szám alatti székhely kerüljön 

bejegyzésre. A működési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges a Központ szakmai 

programjának módosítása.  

 

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 478/2020 (XI.3.) 

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, 2020. november 30. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

       elnök 


