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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2014. december 18-i ülésére 
 
 
 
Tárgy:  Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának 

módosítása 
 
 
A közgyűlés legutóbb 2014. február 12-i ülésén módosította az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: intézmény) alapító okiratát.  
 
Az alapító okirat újabb módosítását több tényező indokolja. Az alapító okirat egyes részeinek 
pontosításán túl a támogató szolgálat telephelyének megváltozása – amely érinti a 
családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti központ munkáját is –, a Platán Otthon 
korszerűsítése kapcsán a fogyatékosokat ellátó részleg ideiglenes elköltöztetése, valamint 
egyes kihasználatlan kapacitású feladatok megszüntetése miatt szükségesek az alábbi 
módosítások: 
 

• A ménteleki kihelyezett háziorvosi rendelésre használt ingatlan címe helyesen 
Kecskemét, Almavirág u. 1. 
 

• A HEFOP-4.2.1. „Bölcsőde és a hozzá kapcsolódó rugalmas napközbeni ellátások 
létrehozása, bővítése” pályázaton Tündérház bölcsődék címmel 2007-ben jelentős 
fejlesztési támogatáshoz jutott az önkormányzat. A fejlesztés keretén belül az 
időszakos gyermekfelügyelet, a nyújtott nyitva tartás, a játékkölcsönzés és a házi 
gyermekfelügyelet is szerepelt a vállalt feladatok között, amelyeket a Lánchíd utcai és 
a Forradalom utcai bölcsődében valósított meg az intézmény. A feladatok 
fenntartására vállalt határidő lejárt, így azok felülvizsgálatát elvégeztük. A vállalt 
feladatok közül a házi gyermekfelügyelet nem talált fogadóképes ellátotti csoportra, az 
elmúlt hét évben egyetlen egy alkalommal sem vették igénybe ezt a szolgáltatást. 
Ugyanez mondható el a játékkölcsönzésről is, így a kihasználatlanság miatt javaslom, 
hogy ezek a feladatok kerüljenek ki az intézmény feladatai közül.  

 
• Az intézmény Fecske u. 20. szám alatti telephelyén működik jelenleg a családsegítő 

szolgálat, a gyermekjóléti központ, valamint egy külön épületben a támogató 
szolgálat. A támogató szolgálat elhelyezéséül szolgáló épületrész műszakilag rossz 
állapotban van, így ez év őszén az intézmény eddig raktárnak használt, Fecske u. 7. 
szám alatti telephelye átalakításra került, és alkalmassá vált a támogató szolgálat 
elhelyezésére. Ugyanitt kapnának helyet a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti 
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központ csoportos foglalkozásai, ezért ezt a telephelyet nemcsak a támogató szolgálat 
telephelyeként, hanem az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségként is fel kell 
tüntetni az alapító okiratban.  
(Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a szolgáltató székhelyétől és telephelyétől különböző 
címen található, a szolgáltató használatában álló, szociális alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a 
nappali ellátást –, gyermekjóléti szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz 
használt, telephelynek nem minősülő helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad).  
 

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében egy adminisztratív módosításra van 
szükség. Az ellátás – a szakmai jogszabályok előírásait szem előtt tartva – egy 
diszpécserközponttal és egy szakmai központtal működik.  
 

• A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0098. számú, Platán Otthon korszerűsítése című projekt 
végrehajtásához szükség van a Platán Otthonban lakó ellátottak egy csoportjának 
elköltöztetésére. A legutóbbi egyeztetések szerint a Platán Otthon időskorú részlegén 
lakó személyek a beruházás időtartamára a fogyatékosok részlegén, míg a fogyatékos 
személyek a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti volt 
telephelyén, a volt nővérszálló épületében kerülnének elhelyezésre. A fogyatékos 
személyek ideiglenes az Izsáki út 5. szám alatti ingatlanra ideiglenes működési 
engedélyt kell kérni, ezért az ingatlant meg kell jeleníteni az alapító okiratban.  
 
 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban a módosított részek sötét háttérrel kerültek 
megjelölésre. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben foglaltak szerint az alapító okiratot 
módosító okiratról, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról 
döntését meghozni szíveskedjen.  
 
 
 
 
Kecskemét, 2014. november 17. 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mák Kornél 

                   alpolgármester
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
                 K Ö Z G Y Ű L É S E 
 

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2014. december 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
            /2014. (XII.18.) határozata 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása 
 
 
A Közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 2106-4/2014. ügyszámú 
előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 
jelen határozat 1. melléklete szerinti alapító okiratot módosító okiratát, valamint a 2. 
melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
elfogadja és felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az aláírásra. 
 

2. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy intézkedjen a 
határozat 1. pontjában foglalt döntésnek megfelelően a határozat mellékleteit képező 
alapító okiratot módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához 
történő megküldéséről. 
 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

 


