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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. október 22-i ülésére 
 
 
Tárgy: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 144/2015. (VI.25.) határozatával 
fogadta el az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények, így az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: intézmény) alapító okiratának módosítását, valamint 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Az alapító okirat további módosítása indokolt, az 
alábbiak szerint. 
 

1. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXXIII. 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 megváltozik. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás teljes 
integrációja valósul meg, amely 2016. január 1. napját követően egy szervezeti és szakmai 
egységben működhet család- és gyermekjóléti központ keretében. A kecskeméti család- és 
gyermekjóléti központnak, mint járásszékhelyen működő intézménynek illetékességi 
területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 
valamint a speciális szolgáltatások tekintetében kiterjed a járást alkotó települések 
lakosságára. A Gyvt. 174. § (5), illetve az Szt. 136. § (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az önkormányzat 2015. október 31. napjáig felülvizsgálja a családsegítés, 
illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, ellátási 
szerződéseit és 2015. november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek 
megfelelő biztosítása módjáról. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 
családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó részek az alapító okiratban 
módosításra kerülnek. 

 
2. Az alapító okiratban a fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátására vonatkozó 

alaptevékenység megjelölését pontosítani szükséges a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet által használt sajátos nevelési 
igényű gyermek kifejezésre. 

 
3. Dr. Cseh Mária felnőtt háziorvos a 0005 számú praxis jogosultja a 6000 Kecskemét, 

Csongrádi u. 1. szám alatti rendelési helye 2016. január 1. napjával, a 6000 Kecskemét, 
Piaristák tere 7. szám alatti - az intézmény székhelyére – rendelési helyre módosul. Az 
intézmény a Csongrádi utca 1. szám alatti telephelyre a továbbiakban nem tart igényt, így ez 
a telephely kikerül az alapító okiratból. 

 



 
A fentiekre tekintettel javaslom az alapító okirat 2016. január 1. napi hatálybalépéssel történő 
módosítását. 
 
A határozat-tervezet mellékletét képezi az alapító okiratot módosító okirat, illetve az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat, melyben a módosításokat félkövér dőlt betűtípussal és szürke 
háttérrel jelöltük. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezetben foglaltak 
elfogadására. 
 
Kecskemét, 2015. szeptember 28.  

                                Mák Kornél 
                               alpolgármester



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2015. (X.22.) határozata 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 22486-
10/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

jelen határozat 1. és 2. számú mellékletei szerinti alapító okiratot módosító okiratát, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyúttal felhatalmazza 
Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert azok aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
2.  A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy jelen határozatot és 

mellékletét képező módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg. 

 
 
Határidő: 2015. november 16. 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ELŐTERJESZTÉS

