
1. számú melléklet a 237/2015. (X.22.) határozathoz 

 

Okirat száma: 22486-11/2015. 

 

Módosító okirat 

 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 

Háziorvosi Oktató Központja a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

által 2015. június 25. napján kiadott, 6130-9/2015. (VI.25.) számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésére, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2015. (X.22.) határozatára figyelemmel, a következők szerint módosítom: 
 

 

1. Az alapító okirat 1.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 

1.1. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat 12. sorában megjelölt (6000 

Kecskemét, Csongrádi u. 1.) telephely törlésre kerül, a további telephelyek 

számozásának értelemszerű megváltoztatásával. 

 

1.2. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat – 1.1. pont alapján módosított 

számozás szerinti - 23. sorában a telephely megnevezése „Családtámogató és 

Gyermekjóléti Központ” szövegrész helyébe Család- és Gyermekjóléti Központ 

szövegrész lép.  
 

 

2. Az alapító okirat 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 

2.1. Az alapító okirat 4.2. pontjában a „fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása” 

szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek bölcsődei 

ellátása szövegrész lép.  

 

2.2. Az alapító okirat 4.2. pontjában a  

 

„gyermekjóléti szolgáltatások (gyermekjóléti központban)  

-gyermekjóléti szolgálat 

-kórházi szociális munka 

-utcai, lakótelepi szociális munka 

-kapcsolattartási ügyelet 

-iskolai szociális munka”  

 

szövegrész helyébe a 

 

gyermekjóléti szolgáltatások (család-és gyermekjóléti központban)  

-gyermekjóléti szolgálat 

-kórházi szociális munka 

-utcai, lakótelepi szociális munka 



-kapcsolattartási ügyelet  

-iskolai szociális munka  

-gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat  

-jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás  

-családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia”  

 

szövegrész lép.  

 

 

2.3. Az alapító okirat 4.2. pontjában a „családsegítő szolgálat” szövegrész helyébe a 

„családsegítő szolgálat (család- és gyermekjóléti központban)” szövegrész lép. 

 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki: 

 

„A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti központ esetében 

Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási területe.” szövegrész 

helyébe „A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti 

feladatok esetében Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási 

területe. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény rendelkezései szerint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek 

védelmére irányuló tevékenységeket, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában 

a Kecskeméti járás közigazgatási területe” szövegrész lép. 

 

4.  Az alapító okirat 6. pontjába foglalt Záró rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 

 

„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 5. napján kelt, a 317/2014. 

(XII.18.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.” szövegrész helyébe „Jelen alapító 

okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 

2015. június 25. napján kelt, 6130-9/2015. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.” 

szövegrész lép. 

 

 

 

 

Kelt: Kecskemét 2015. október …. 

 

P.H. 

 

 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

          

 

 

 

 

 

 



NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

Kecskemét, 2015. október ….. 

 

 

       ____________________________ 

        Varga Miklós 

        osztályvezető 


