Tárgy: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ harkakötönyi telephelyein az idősek
otthona szolgáltatás megszüntetése
2/2021. (II.15.) 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 nyilatkozik arról, hogy
a Halasi Többcélú Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Harkakötöny, Ady E.
u. 8. és Harkakötöny, Bem u. 2. szám alatti, idősek otthona szolgáltatást nyújtó
telephelyein nem kívánja folytatni a szolgáltatás nyújtását.
2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kéri a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatalt, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ Harkakötöny, Ady E. u. 8. és Harkakötöny, Bem u. 2. szám alatti, idősek
otthona szolgáltatást nyújtó telephelyeire vonatkozólag az ideiglenes bejegyzést
2021. június 30-ig hosszabbítsa meg. Ezen időpontig a Szociális Szolgáltató
Központ gondoskodik a fenti telephelyeken szolgáltatást igénybe vevő személyek
elhelyezéséről az intézmény többi telephelyén.
3. Az első rendes Társulási Tanács ülésén beszámolok a Társulási Tanácsnak.
INDOKOLÁS
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Harkakötöny, Ady E. u.
8. és Harkakötöny, Bem u. 2. szám alatti, idősek otthona szolgáltatást nyújtó telephelyeinek
jelenleg határozott idejű, ideiglenes hatályú a szolgáltatói nyilvántartásban való bejegyzése,
mert a telephelyeken nem biztosítottak a tárgyi feltételek a szolgáltatás nyújtásához. A
határozott idejű nyilvántartásba vétel több alkalommal meghosszabbításra került már és minden
alkalommal megállapodás köttetett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal arra
vonatkozólag, hogy a tárgyi feltételek biztosításra kerülnek. Ez azonban olyan költséges
beruházást jelentett volna (kb 100 nm területű hozzáépítés az Ady E. utcai épülethez), melynek
fedezetét nem tudtuk biztosítani.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/SZGYO/225-1/2021 és BK/SZGYO/226-1/221
számú végzéseiben felhívta a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást, hogy nyilatkozzon arra
vonatkozólag, hogy a két fenti telephelyen folytatni kívánja-e a nyújtott szolgáltatást.
Amennyiben igen, akkor kéri csatolni a szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó
szakmai tervet, határidők, elvégzendő feladatok ütemezésével és a megvalósítás bemutatásával.
Harkakötöny község polgármesterével történt egyeztetés alapján megállapítható, hogy a tárgyi
feltételek biztosításához szükséges beruházás anyagi fedezetét továbbra sem tudjuk biztosítani,
ennek hiányában a feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervet nem tudunk bemutatni.
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.
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Fülöp Róbert s.k.
elnök

