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HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a  Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa  

2020. március 9. napján tartandó ülésére 

Tárgy: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére 

helyiség biztosítása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

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, ennek okán kéri 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. 

A helyi önkormányzatok tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései szerint az 

vagyonhasznosítási jog létesíthető.  

A két jogszabály, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. 

(VI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) meghatározza a 

hasznosításba adás alapvető feltételeit és a hasznosítás lényegi tartalmi elemeit. 

A fentiek alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ kéri a 

Társulási Tanácsot, járuljon hozzá ahhoz, hogy a részére biztosítandó önkormányzati ingatlan 

hasznosításának a joga ingyenesen átadásra kerüljön. 

Az igények felmérése és a rendelkezésre álló lehetőségek megtekintése alapján a Kiskunhalas, 

3662 hrsz-ú ingatlanból, természetben a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlan 



(Polgármesteri Hivatal régi épülete-Kisvárosháza) területéből a mellékelt alaprajz alapján a 

csíkozással jelzett helyiségek jelenleg rendelkezésre állnak és alkalmasak a hasznosításba 

adásra. 

Az SZSZK a használat ideje alatt vállalja a rezsi költségeknek a tényleges helyiséghasználattal 

összefüggő terület arányosított megfizetését. Vállalja továbbá a használat során – esetlegesen – 

keletkezett hiba kijavítását. 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy támogassa a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ kérését és járuljon hozzá a Kiskunhalas, Köztársaság utca 1. 

szám alatti (Polgármesteri Hivatal régi épület) területéből a meghatározott helyiségek 

térítésmentes használatba adásához. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Szociális 

Szolgáltató Központ kérését és hozzájárul a Kiskunhalas, a 6400 Kiskunhalas, 

3662 hrsz-ú ingatlanból, természetben a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti 

ingatlan (Polgármesteri Hivatal régi épülete-Kisvárosháza) területéből a mellékelt 

alaprajz alapján a csíkozással jelzett helyiségek használatához, amelyek jelenleg 

üresen állnak, továbbá felhatalmazza a Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezetőjét a Hasznosítási szerződés, annak esetleges módosításai 

aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

2. A Társulási Tanács felhatalmazza az SZSZK intézményvezetőjét, a működési 

engedélyezési eljárás lefolytatására, az új telephely létrehozása, illetve régi 

telephely megszüntetése vonatkozásában, valamint az ehhez szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

3. A Társulási Tanács dönt arról, hogy a működési engedélyezési eljárás megindítását 

a települési Képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia legkésőbb 2020. március 31. 

napjáig. 
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