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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2016. február 18-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község 

Önkormányzata között létrejött megállapodás és ellátási szerződés módosítása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 
132/2013. (V.30.) határozatával döntött arról, hogy a 2013. július 1. napi hatálybalépéssel az 
étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés szociális alapszolgáltatások, valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatás Városföld Község Önkormányzata részére történő biztosítására 
megállapodást (továbbiakban: Megállapodás), illetve ellátási szerződést (továbbiakban: 
Ellátási szerződés) köt Városföld Község Önkormányzatával, amelyet a Közgyűlés 13/2014. 
(II.12.) határozatával módosított. 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Megállapodás keretén belül nyújtja az 
étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés szolgáltatást, valamint Ellátási szerződés 
útján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást Városföld Község Önkormányzata részére. 
 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvény alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által szabályozott családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatások szervezetrendszere 2016. január 1-jei hatálybalépéssel 
megváltozott. 
A Gyvt., valamint az Szt. 2016. január 1. napján hatályba lépett rendelkezései szerint család- 
és gyermekjóléti szolgálatot az önkormányzatnak minden esetben - lakosságszámtól 
függetlenül - biztosítania kell, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös 
önkormányzati hivatal székhelye a településen van. 
 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás teljes integrációja valósult meg, amely alapján 
egy szervezeti és szakmai egységben működhet járásközpont településeken család- és 
gyermekjóléti központ, illetve nem járásközpont településeken család- és gyermekjóléti 
szolgálat, így Városföld Község Önkormányzata család- és gyermekjóléti szolgálat 
biztosítására köteles. Városföld Község Önkormányzata 28/2015. Ökt. határozatával döntött 
arról, hogy a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását továbbra is 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Ellátási szerződés, valamint 
Megállapodás útján kívánja biztosítani. 
 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtására vonatkozó új szabályok alapján, 
valamint az engedélyező hatósággal folytatott egyeztetéseket követően, az egy szervezeti és 
szakmai egységben való működés jogszabályi kritériumának való megfelelés érdekében, a 
családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást (család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 
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ellátása) az Ellátási szerződésben indokolt megjeleníteni, ezzel egyidejűleg pedig a 
családsegítést a Megállapodásból törölni kell. 
 
A fent összefoglalt jogszabályi változások alapján Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata között megkötött Ellátási szerződés és 
Megállapodás módosítása szükséges a határozat-tervezet mellékletét képező Megállapodás 2. 
számú módosítása, valamint Ellátási szerződés 2. számú módosítása szerint.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Megállapodás és az Ellátási szerződés módosítását a 
határozat-tervezetben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Kecskemét, 2016. január 19. 

                
Szemereyné Pataki Klaudia 
 polgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

K I V O N A T 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

 
 
       /2016. (II.18.) határozata 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata 
között létrejött megállapodás és ellátási szerződés módosítása 
 
 
A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3044-1/2016. számú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.  Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az étkeztetés, házi 
segítségnyújtás és családsegítés szociális alapszolgáltatások Városföld Község 
Önkormányzata részére történő biztosítása tárgyában Városföld Község Önkormányzatával 
2013. június 17-én kötött, 2014. február 24-én módosított megállapodást 2016. március 1. 
napi hatálybelépéssel a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja, és egyben 
felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a megállapodás 2. számú módosításának 
aláírására.  

 
 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a gyermekjóléti 
szolgáltatás Városföld Község Önkormányzata részére történő biztosítása tárgyában 
Városföld Község Önkormányzatával 2013. június 18-án kötött, 2014. február 24-én 
módosított ellátási szerződést 2016. március 1. napi hatálybelépéssel a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal módosítja, és egyben felkéri Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert az ellátási szerződés 2. számú módosításának aláírására.  

 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia 
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a  …/2016. (II.18.) határozat 1.  melléklete 

 
Ügyszám: 3044-…../2016.    

 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 
15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a továbbiakban: 
KMJV Önkormányzata), másrészről 
 
Városföld Község Önkormányzata (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. adószáma: 
15724571-2-03 képviseli: Veszelka Mihály polgármester, a továbbiakban: Városföld 
Önkormányzata)  
 
a 2013. június 17-én kötött, 2014. február 24-én módosított, 2013. július 1. napján hatályba 
lépett, megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
 
1.) A megállapodás bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„Megállapodás mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester, a továbbiakban: KMJV Önkormányzata), másrészről Városföld Község 
Önkormányzata (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. adószáma: 15724571-2-03 képviseli: 
Veszelka Mihály polgármester, a továbbiakban: Városföld Önkormányzata) között étkeztetés 
és házi segítségnyújtás szociális alapellátások biztosítása érdekében az alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételek mellett:” 
 
 
2.) A megállapodás 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„1.) KMJV Önkormányzata az általa fenntartott Egészségügyi és Szociális Intézménynek 
Igazgatósága (a továbbiakban: ESZII) útján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendeletben foglaltak szerint a szociális alapszolgáltatások körében étkeztetés és házi 
segítségnyújtás szolgáltatást működtet. „ 
 
 
3.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 
„2.) Jelen szerződéssel KMJV Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pont szerinti szociális 
alapszolgáltatásokat az ESZII Kecskemét, Horváth Döme krt. 1. szám alatti telephelyén a 
Városföld Önkormányzata közigazgatási területén élő, az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésének 
hatálya alá tartozó személyek részére is biztosítja. 
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4.) Jelen módosítás 2016. március 1-jén lép hatályba. 

 
5.) A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

 
6.) Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 

 
Kecskemét, 2016. február … 

 
 
 
     Szemereyné Pataki Klaudia                                                                 Veszelka Mihály 
  polgármester        polgármester 

      KMJV Önkormányzata              Városföld Önkormányzata    
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a  …/2016. (II.18.) határozat 2.  melléklete 
 
Ügyszám: 3044-…../2016.    
 

 
 
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 
15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a továbbiakban: 
KMJV Önkormányzata), másrészről 
 
Városföld Község Önkormányzata (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. adószáma: 
15724571-2-03 képviseli: Veszelka Mihály polgármester, a továbbiakban: Városföld 
Önkormányzata)  
 
a 2013. június 18-án kötött, 2014. február 24-én módosított, 2013. július 1. napján hatályba 
lépett, ellátási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) Az ellátási szerződés bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
 
„ Ellátási szerződés, mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Kecskemét, Kossuth tér 1., adószám: 15724540-2-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester, a továbbiakban: KMJV Önkormányzata), másrészről Városföld Község 
Önkormányzata (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35. adószáma: 15724571-2-03 képviseli: 
Veszelka Mihály polgármester, a továbbiakban: Városföld Önkormányzata) között az alulírott 
napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: „ 
 
 
2.) Az ellátási szerződés 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 

„1.) KMJV Önkormányzata az általa fenntartott Egészségügyi és Szociális Intézménynek 
Igazgatósága (a továbbiakban: ESZII) útján, az ESZII Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti 
telephelyén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltak szerint a gyermekjóléti 
alapellátás körében gyermekjóléti szolgáltatást, továbbá a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint a szociális 
alapszolgáltatások körében családsegítést működtet. 
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3.) Az ellátási szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
  
„2.) Jelen szerződéssel KMJV Önkormányzata vállalja, hogy a gyermekek testi és lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a Városföld Önkormányzata 
közigazgatási területén élő, a Gyvt. 4. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó gyermekek 
részére gyermekjóléti szolgáltatást, valamint az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésének hatálya alá 
tartozó, Városföld Önkormányzata közigazgatási területén élő személyek, családok részére 
családsegítést biztosít, amellyel ellátja Városföld község területén a család- és gyermekjóléti 
szolgálat jogszabályban meghatározott feladatait.  
KMJV Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait az 1. pontban foglalt 
intézménye útján, a Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti telephelyen, illetve kihelyezett 
ügyfélfogadással a Városföld Önkormányzata tulajdonában levő, Városföld, Felszabadulás 
u. 6/a. szám alatti helyiségben biztosítja. 
 
Városföld Önkormányzata a Városföld, Felszabadulás u. 6/a. szám alatti ingatlan 
használati jogát a szerződés hatálya alatt a kihelyezett ügyfélfogadás időtartamára 
ingyenesen biztosítja KMJV Önkormányzata részére.” 
 
 
4.) Az ellátási szerződés 4.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„4.) KMJV Önkormányzata nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott család- és 
gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a szakmai követelményeket, 
a nyilvántartási kötelezettségeket, valamint az adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri 
és azokat minden tekintetben betartja. „ 
 
 
5.) Az ellátási szerződés 7.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„7.) KMJV Önkormányzata nyilatkozik, hogy az ellátás során a Gyvt-ben és az Szt-ben 
meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettségének eleget tesz. „ 
 
 
6.) Az ellátási szerződés 8.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„8.) Az intézményi ellátással kapcsolatos panaszokat KMJV Önkormányzata a Gyvt., 
valamint az Szt. rendelkezései szerint köteles megvizsgálni. Amennyiben az ellátással 
kapcsolatos panasz Városföld Önkormányzatához érkezik, azt kivizsgálás céljából megküldi 
KMJV Önkormányzata részére, amely a panaszt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről 
Városföld Önkormányzatát tájékoztatja. „ 
 
 
7.) Az ellátási szerződés 9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„9.) KMJV Önkormányzata tudomásul veszi, hogy Városföld Önkormányzata a család- és 
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gyermekjóléti szolgálat feladataival kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet, amelyre 
KMJV Önkormányzata 15 napon belül köteles írásban válaszolni.” 
 
 
8.) Az ellátási szerződés 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„11.) A felek megállapodnak abban, hogy család- és gyermekjóléti szolgálat igénybevételének 
szabályait KMJV Önkormányzata Városföld Önkormányzata területére kiterjedően is 
szabályozza.” 
 
 
9.) Jelen módosítás 2016. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
10.) A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
hatályosak. 
 
 
11.) Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 

 
Kecskemét, 2016. február …. 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia            Veszelka Mihály 
      polgármester        polgármester 
KMJV Önkormányzata      Városföld Önkormányzata     
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