
1. melléklet a …../2016. (II.18.) határozathoz 
 
Okirat száma: 3022-5/2016. 

 
Módosító okirat 

 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi 
Oktató Központja a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015. 
november 27. napján kiadott, 22486-23/2015. 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 …../2016. (II.18.) határozatára figyelemmel, a 
következők szerint módosítom: 
 
 
1.  Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a  
 

„ Szeged University General Practice Training Centre Directorate of Health and Social 
Care Institutions”  
 
szövegrész helyébe  
 
„Directorate of Health and Social Care Institutions Szeged University General Practice 
Training Centre „ 
 
szövegrész lép. 

 
 

2.  Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat az alábbiak szerint módosul: 
 

2.1. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat 5. sorában a telephely megnevezése 
„6000 Kecskemét, Nyíri út 61.” szövegrész helyébe „6000 Kecskemét Nyíri út 61. 
hrsz:3791/30/A/60; 3791/30/A/61” szövegrész lép. 
 
 

3. Az alapító okirat 4.3. pontjában: 
 

 „gyermekek napközbeni ellátása 
-bölcsődei ellátás, gondozás 
-sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek bölcsődei ellátása 
-sószobai szolgáltatás, 
-időszakos gyermekfelügyelet 
-nyújtott nyitva tartás, 

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 
a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

-házigondozó szolgálat 
-nyugdíjasházi gondozószolgálat 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
családsegítés 

-családsegítő szolgálat (család- és gyermekjóléti központban) 
-lelki elsősegély telefonszolgálat” 
 
szövegrész helyébe 
 
 

„gyermekek napközbeni ellátása 
-sószobai szolgáltatás, 
-időszakos gyermekfelügyelet 
-nyújtott nyitva tartás, 

gyermekek bölcsődei ellátása 
-bölcsődei ellátás, gondozás 
-sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek bölcsődei ellátása 

család és 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 
-családsegítés 
-lelki elsősegély telefonszolgálat 

a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
szociális étkeztetés 
házi segítségnyújtás 

-házigondozó szolgálat 
-nyugdíjasházi gondozószolgálat 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” 
 
 
szövegrész lép. 

 
4. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat az alábbiak szerint módosul: 
„ 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok  

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
4 041233 Hosszabb időtartamú  közfoglalkoztatás 
5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 



6 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
7 072111 Háziorvosi alapellátás 
8 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
9 072311 Fogorvosi alapellátás 
10 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
11 072313 Fogorvosi szakellátás 
12 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
13 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
14 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
15 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

16 092231 
 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
oktatás feladatai a szakképző iskolákban 

17 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
18 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
19 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
20 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

21 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 
életminőségét segítő programok, támogatások 

22 102021 Időskorúak, demens betegek  tartós bentlakásos ellátása 
23 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
24 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
25 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
26 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
27 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődékben 
28 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődékben 
29 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

30 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

31 107051 Szociális étkeztetés 
32 107052 Házi segítségnyújtás 
33 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
34 107054 Családsegítés 
„ 
 
szövegrész helyébe  
 
„ 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok  

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
6 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
7 072111 Háziorvosi alapellátás 



8 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
9 072311 Fogorvosi alapellátás 
10 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
11 072313 Fogorvosi szakellátás 
12 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
13 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
14 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
15 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

16 092231 
 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
oktatás  szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

17 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

18 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai 
feladatai 

19 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
20 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
21 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

22 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 
életminőségét segítő programok, támogatások 

23 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
24 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
25 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
26 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 
27 102031 Idősek nappali ellátása 
28 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
29 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
30 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

31 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

32 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődékben 
33 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
34 104043 Család és gyermekjóléti központ 

35 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 

36 107051 Szociális étkeztetés 
37 107052 Házi segítségnyújtás 
38 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
„ 
szövegrész lép. 
 
 
Jelen módosító okiratot 2016. március 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Kecskemét 2016. február …. 

P.H. 
 
        ______________________________ 
                     Szemereyné Pataki Klaudia 
                       polgármester 
              Kecskemét Megyei Jogú Város 
                Önkormányzata 



 
 

NYILATKOZAT 
 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett 
adatokkal. 
 
Kecskemét, 2016. február ….. 
        ____________________________ 
               Varga Miklós 
               osztályvezető



 


