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Kiskunhalas Város Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás TIOP-3.4.2-11/1-2012-0081 számú pályázatának
átvétele-átadása tárgyában

Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) kötelező feladat ellátása
volt a fogyatékos személyek otthona ellátás biztosítása 2012. december 31-ig. Az
önkormányzat a feladat ellátását 2008. január 1-től a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak
(továbbiakban Társulás) adta át, aki jelenleg is fenntartóként végzi az ellátást a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban Intézmény) által.
2013. január 1-től állami fenntartásba került többek között a fogyatékosok bentlakásos
ellátását végző önkormányzati intézmények teljes köre. Ugyanakkor azon intézmények
esetében, melyeknél egy adott telephelyen belül több szociális feladatot látnak el, továbbá
pályázati megvalósítás vagy egyéb az átadás-átvételt jelentősen befolyásoló körülmény állt
fenn nem történt meg az intézmény átvétele, hanem ellátási szerződés megkötésével
biztosította a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban Igazgatóság), mint
állami fenntartó az állami támogatást.
A 2015. évben az Igazgatóság jelezte, hogy kész átvenni az előzőekben jelzett feladat ellátását
annak teljes körű Igazgatóság általi finanszírozás biztosításával. A Képviselő-testület a
191/2015. Kth. számú határozatában szándéknyilatkozatát fejezte ki az átadással
kapcsolatban.
Az Igazgatósággal folytatott előzetes tárgyalások és egyeztetések alapján az átvételt 2016.
július 1. napjától tervezi, melyhez a szükséges szerződések előkészítése folyamatban van az
Igazgatóság által, ugyanakkor ahhoz, hogy a Képviselő-testület átadhassa a feladatot és az
annak ellátásához szükséges vagyont, előzetesen függő hatályú döntéseket ajánlatos meghozni
az átadás gördülékeny megvalósítása érdekében.
A határozati pontokban szereplő vagyonnal kapcsolatos döntések a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjában (átláthatóság) és 14. § (1) bekezdésében
(ingyenesség) foglaltakra figyelemmel kerültek megfogalmazásra.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:
I. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulástól, mint pályázati kedvezményezettől és egyben tulajdonostól
ingyenesen át kívánja venni a „Bentlakásos Intézmények Korszerűsítése
Kiskunhalason” című TIOP -3.4.2.-11/1-2012-0081 azonosítószámú pályázaton
megvalósított beruházásokat, illetve felújításokat, továbbá a pályázati fenntartási
és indikátor teljesítési kötelezettséget a pályázati fenntartási időszak végéig azzal,
hogy a döntés attól a naptól válik hatályossá, ha Kiskunhalas Város

Önkormányzata a fogyatékos személyek otthona feladatellátást átadja a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve annak felettes szervének.
A Képviselő-testület biztosítja, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást a
pályázati átvétel-átadást követően ebből következően hátrányosan szankció nem
érheti, továbbá az átvétel-átadás során felmerülő költségek Kiskunhalas Város
Önkormányzatát terhelik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a döntés hatálybalépése
figyelembe vételével – az átvétel-átadás lebonyolítására és a szükséges
dokumentumok aláírására.
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