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H A T Á R O Z A T I  K I V O N A T 
 

Tárgy: Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak 

módosítása 

16/2020. (IV.14.) sz. Tct. határozat 

A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Elnöke – a 

Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - a Társulási Tanács hatáskörében eljárva, 

Társulási Tanács ülés megtartásának mellőzésével, valamint a tagönkormányzatok 

határozatainak figyelembevételével a Hajléktalanok Átmeneti Szállása szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Társulás egyetértését fejezi ki azzal, hogy a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény 

korszerűsítési munkálatainak befejeződésével az intézmény a jelenleg 7300 Komló, Pécsi út 

42. sz. alatti telephelyéről visszaköltözik a 7300 Komló, Vörösmarty u. 3/A. sz. alatti 

ingatlanba, valamint a 7300 Komló, Pécsi út 42. sz. alatt kialakításra kerül a Hajléktalanok 

Átmeneti Szállása külső férőhelye, mely két fő befogadására alkalmas.  

A Társulás utólagosan jóváhagyja, hogy az Elnök a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény 

szolgáltatói nyilvántartásba szereplő adatok módosítását a Baranya Megyei Kormányhivatalnál 

a fent részletezettek szerint kezdeményezze.  

 

2.) A Társulás a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ – az előterjesztés 1. és 

2. sz. melléklete szerinti tartalommal – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és 

módosító okiratát elfogadja.  

A Társulás felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája 

felé a változásokat bejelentéséről gondoskodjon.  

 

3.) A Társulás jóváhagyja, hogy a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ 

szakmai programjának - a Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint a Hajléktalanok 

Átmeneti Szállása intézményre vonatkozó Házirendjével együttesen - alábbiak szerinti 

módosítását: 

Az intézmény alapdokumentumaiban a Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény Komló, 

Vörösmarty u. 3/A. szám alatti visszaköltözéséhez szükséges módosítások átvezetésre 

kerülnek, valamint a Pécsi út 42. sz. alatt kialakításra kerülő Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

külső férőhelyére - mely 2 fő személy befogadására alkalmas - vonatkozó szabályozások 

rögzítésre kerülnek. 

A Társulás a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalat dokumentumokat elfogadja és 

felkéri a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a 

módosított alapdokumentumokat utólagosan a tagönkormányzatok képviselői részére küldje 

meg.  
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A Társulás felhatalmazza az intézményvezetőt az alapdokumentumok aláírására, valamint, 

felhatalmazza az Elnököt, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a szolgáltatói 

nyilvántartás módosításához szükséges szakmai alapdokumentumokat megküldje.   

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bóna Bernadett intézményvezető  

     Jégl Zoltán elnök 

k.m.f. 
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