
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

2015. február 16-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy:  Ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkező szociális intézményi 

telephelyekkel kapcsolatos intézkedések megtétele 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Provaznik Balázs osztályvezető – Családvédelmi Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

    

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   …./2015.(II.17.) VPB. sz. hat. 

 

 
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 4446-2/2015. 

Ügyintéző: Csonka Imre 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2015. február 16-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkező szociális intézményi 

telephelyekkel kapcsolatos intézkedések megtétele 

 

 

 

  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. január 26. 
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az Esélyteremtési Bizottság   
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Ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkező szociális intézményi telephelyekkel 

kapcsolatos intézkedések megtétele 

 

 

A Bizottság megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 4446-2/2015. ügyszámú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

               ALPOLGÁRMESTERE 

 

Ügyszám:   4446/2015. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. február 19-i ülésére 

 

 

Tárgy: Ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkező szociális intézményi 

telephelyekkel kapcsolatos intézkedések megtétele 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: ESZII) által 

működtetett Kecskemét, Szent László város 1. szám alatti, időseket és fogyatékos személyeket 

ellátó Platán Otthon, valamint a Kecskemét, Horváth D. u. 1. szám alatti, étkeztetést, házi 

segítségnyújtást és idősek nappali ellátását biztosító telephelye 2014. december 31-ig 

rendelkezett ideiglenes működési engedéllyel. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 

369/2013. (X.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 50. § (1) bekezdése szerint: „A 

működést engedélyező szerv a 2014. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő 

ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2016. december 

31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja 

a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges szakmai tervét, vagy az ennek érdekében igényelt 

európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést 

engedélyező szerv a meghosszabbítás kérdésében 2015. március 31-ig dönt. A döntés jogerőre 

emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.” 

 

A fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (a 

továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) a 2015. január 9-én hozott végzéssel hivatalból 

kezdeményezte a két telephely szolgáltató nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítását. A 

végzéssel egyidejűleg a Szociális és Gyámhivatal kérte az Sznyr. fenti rendelkezése szerinti 

dokumentumok becsatolását. 

 

A közgyűlés korábban, a 331/2012. (XI.29.) KH. számú határozatával már egy alkalommal 

döntött a szociális intézményekkel kapcsolatos intézkedésekről. E döntés alapján a Kecskemét, 

Horváth D. utca 1. szám alatti telephely esetében a személyi feltételek az elmúlt évben 

biztosításra kerültek, a Platán Otthon időskorú részlege pedig a TIOP-3.4.2-11/1. Platán Otthon 

korszerűsítése című pályázat alapján ez évben átépítésre, felújításra kerül. 

 

Továbbra is meg kell oldani azonban a Horváth D. utcai telephely és a Platán Otthon 

fogyatékosokat ellátó részlege tárgyi feltételeinek biztosítását, amelyek vonatkozásában a 
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közgyűlésnek a fenti jogszabályi rendelkezések alapján szakmai tervet kell elfogadnia annak 

érdekében, hogy az ideiglenes hatályú működési engedély meghosszabbításra kerüljön, illetve a 

teljes körű feltételrendszer kialakítása esetén a végleges működési engedély kerüljön kiadásra. 

A Szociális és Gyámhivatal 2014-ben átfogó szakmai és törvényességi ellenőrzést végzett az 

ESZII szociális intézményi telephelyein. Az ellenőrzés megállapításairól készült, a 2014. 

november 12-én, valamint a 2014. december 19-én kelt végzésében az ideiglenes működési 

engedéllyel érintett két telephely vonatkozásában is megtette észrevételeit. A Szociális és 

Gyámhivatal ellenőrzési megállapításai alapján a két telephelyre vonatkozó hiányosságokról és a 

megoldási lehetőségekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: 

 

 

1. Horváth D. utca 1. szám alatti telephely 

A telephelyen étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása (60 férőhely) működik. 

Az elmúlt évben a korábban megállapított szakmai létszámhiány pótlásra került, azonban a 

telephely a tárgyi feltételek miatt még továbbra is csak ideiglenes működési engedéllyel 

rendelkezik. Az épület adottságaiból eredően a tárgyi előírások nem, vagy csak részben 

teljesíthetők, ugyanakkor az épületben önkormányzati nyugdíjasházi lakások vannak, amely 

miatt a telephely áthelyezése vagy megszüntetése nem indokolt. A klubhelyiség 60 ellátott 

egyidejű fogadására nem alkalmas, továbbá pihenőszobával, valamint akadálymentes 

mosdóhelyiséggel és nemenként elkülönített mosdóhelyiséggel nem rendelkezik. Problémaként 

merül fel, hogy az intézmény munkatársainak csak egy kisebb irodájuk van. 

 

A tárgyi feltételek biztosítását és így a helyzet megoldását nehezítik az érintett ingatlan 

sajátosságai, illetve korlátozott tárgyi adottságai. Az előzetes felmérések szerint az 

akadálymentesített mosdó megvalósítható, a külön helyiségek azonban csak teljes átépítéssel 

(esetleg megüresedő lakás bevonásával) lennének biztosíthatók. Emiatt a jelenlegi férőhelyszám 

csökkentésének lehetőségét is meg kell vizsgálni, amelyet a Szociális és Gyámhivatal 30 főben 

javasolt meghatározni. 

 

Megoldást jelenthetne a szolgáltatás egy nagyobb ingatlanba történő áttelepítése, amely viszont 

az előzőekben már említett okok miatt – nyugdíjasházi lakások vannak az épületben és az ott 

lakóknak helyben van az ellátás – nehezen kivitelezhető. Ebben az esetben csak olyan ingatlan 

jöhet szóba, amely közel van a jelenlegi helyszínhez. 

 

 

2. Szent László város 1. - Platán Otthon 
A Platán Otthonban 120 férőhellyel időskorúak otthona, valamint 100 férőhellyel fogyatékosok 

otthona működik. Az időskorú részlegre vonatkozóan a fentiekben említett Platán Otthon 

korszerűsítése című projekt végrehajtását követően határozatlan idejű működési engedély 

kérelmezhető, e tekintetben tehát külön szakmai tervet nem kell készíteni. A projekt végrehajtása 

folyamatban van, az intézmény felújítása megkezdődött. 

 

Szakmai tervet kell viszont benyújtani a fogyatékosokat ellátó részleg ideiglenes elhelyezési 

feltételeinek megoldására, amely viszont nehéz feladat annak tükrében, hogy a fogyatékos 

személyek otthona állami feladat, jelenleg viszont külön állami hozzájárulást igénybe véve, 

ellátási szerződés alapján működteti az önkormányzat. A fogyatékosok otthonait 2013. január 1-

jén vette át az állami fenntartó az önkormányzatoktól, néhány esetben viszont az integrált 

intézmények speciális felépítése miatt az átvétel nem történt meg. A Platán Otthonban egy 

telephelyen, egy helyrajzi számon két intézménytípus is működik, ezért a speciális viszonyok 

miatt az állami átvétel nem valósulhatott meg. 
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A fogyatékosok otthonának fenntartását így továbbra is biztosítanunk kell, ezért szükséges a 

tárgyi feltételek hiányosságainak feloldására irányuló szakmai terv elkészítése. A részlegen nincs 

meg a vonatkozó szakmai rendeletek előírásai szerinti egy főre minimálisan meghatározott 6 m
2
 

lakóterület, illetve három szobában az előírások szerinti 4 főnél többen vannak elhelyezve. A 

részleg felújítása lenne indokolt, amely érinti a nyílászárókat, a falburkolatok javítását, a 

vizesblokkok felújítását, illetve bővítését. 

 

Az egy főre eső alapterület tekintetében megfelelő megoldást csak olyan pályázat jelentene, 

amely lehetővé tenné az intézmény ezen részlegének bővítését, így e tekintetben a 

pályázatfigyelés és a pályázati lehetőségek kihasználása az elsődleges feladat. Tárgyalást kell 

folytatnunk továbbá az állami fenntartóval a tekintetben, hogy milyen feltételek biztosítása 

mellett tudná az intézmény működtetését átvenni az önkormányzattól. Ez esetben csak olyan 

megoldás lehetséges, hogy az önkormányzatnak az intézmény átadásából jelentős anyagi 

hátránya ne keletkezzen. 

 

Az intézményi felújítás tekintetében meg kell határozni, hogy a 2016. év végéig a szükséges 

felújítások a fogyatékos részleg tekintetében is megtörténjenek. A 2015. évi költségvetés 

közgyűlés által történő elfogadása esetén a költségvetés intézményfejlesztési, felújítási kerete 

lehetőséget biztosít a részleg 25 millió Ft-ból történő részleges felújítására, így ez a folyamat már 

2015-ben megkezdődhet. 

 

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a két telephely ideiglenes működési 

engedélyének 2016. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében az alábbi szakmai 

tervek elfogadásáról döntsön: 

 

ESZII Kecskemét, Horváth D. utca 1. szám alatti telephely 

 

a) Az önkormányzat az ellátotti létszámok nyomon követése mellett egyeztetést folytat az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával, valamint a működést engedélyező 

szervvel a nappali ellátás férőhelyszámának esetleges csökkentéséről 

 

Határidő: 2015. május 31. 

b) Az önkormányzat megvizsgálja a telephely belső átalakításának és bővítésének lehetőségét, 

különös tekintettel az akadálymentesített és nemenkénti mosdó, az intézményi dolgozók irodája, 

illetve a közösségi tér kialakítására. 

 

Határidő: 2015. július 31. 

c) Az önkormányzat megvizsgálja a telephely áthelyezésével kapcsolatos lehetőségeket, azzal, 

hogy az új telephely a Horváth D. utca 1. szám alatti ingatlantól legfeljebb 500 m-es 

távolságban lehet. 

 

Határidő: 2015. július 31. 

c) A telephely átalakításának vizsgálata és a férőhelyszám csökkentéséről történő egyeztetés 

alapján a polgármester lehetőség szerint a 2015. évi költségvetés módosítása, illetve a 2016. 

évi költségvetés tervezésekor figyelembe  veszi a telephely átalakításának költségeit. 

 

Határidő: értelemszerűen 

d) Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az önkormányzat 

gondoskodik a tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos beruházások lebonyolításáról. 
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Határidő: 2016. december 31. 

 

 

ESZII Kecskemét, Szent László város 1. szám alatti telephely – 

Platán Otthon fogyatékosokat ellátó részleg 

 

 

a) A 2015. évi költségvetés alapján az önkormányzat megvizsgálja a telephely intézmény-

felújítási keret terhére történő részleges felújításának lehetőségét.  

 

Határidő: 2015. május 31. 

b) A felújítási összeg meghatározását követően az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága, valamint az önkormányzat gondoskodik a fogyatékosokat ellátó részleg részleges 

felújításáról. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

c) A fogyatékosokat ellátó részleg további működtetésére vonatkozóan az önkormányzat 

egyeztetést kezdeményez a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

d) Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázatokat és megfelelő lehetőség esetén a 

fogyatékos részleg rekonstrukciójára – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

egyeztetve – pályázatot nyújt be. 

 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező telephelyekre 

vonatkozó szakmai terveket a határozat-tervezetben foglaltak szerint jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. január 26. 

                                  Mák Kornél 

                                   alpolgármester 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

                                              

KIVONAT 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2015. (II.19.) határozata 

Ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkező szociális intézményi telephelyekkel 

kapcsolatos intézkedések megtétele 

 

A Közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 4446/2015. számú előterjesztését és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Közgyűlés az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Kecskemét, Horváth D. 

u. 1. szám alatti telephelyére, valamint Kecskemét, Szent László város 1. szám alatti telephelyén 

a Platán Otthon fogyatékosokat ellátó részlegére vonatkozóan, a határozatlan idejű működési 

engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai terveket az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Kecskemét, Horváth D. utca 1. szám alatti telephely 

 

a) Az önkormányzat az ellátotti létszámok nyomon követése mellett egyeztetést folytat az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával, valamint a működést engedélyező 

szervvel a nappali ellátás férőhelyszámának esetleges csökkentéséről 

 

Határidő: 2015. május 31. 

b) Az önkormányzat megvizsgálja a telephely belső átalakításának és esetleges bővítésének 

lehetőségét, különös tekintettel az akadálymentesített és nemenkénti mosdó, az intézményi 

dolgozók irodája, illetve a közösségi tér kialakítására. 

 

Határidő: 2015. július 31. 

c) Az önkormányzat megvizsgálja a telephely áthelyezésével kapcsolatos lehetőségeket, azzal, 

hogy az új telephely a Horváth D. utca 1. szám alatti ingatlantól legfeljebb 500 m-es 

távolságban lehet. 

 

Határidő: 2015. július 31. 

c) A telephely átalakításának vizsgálata és a férőhelyszám csökkentéséről történő egyeztetés 

alapján a polgármester lehetőség szerint a 2015. évi költségvetés módosítása, illetve a 2016. 

évi költségvetés tervezésekor figyelembe  veszi a telephely átalakításának költségeit. 

 

Határidő: értelemszerűen 

d) Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az önkormányzat 

gondoskodik a tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos beruházások lebonyolításáról. 

 

Határidő: 2016. december 31. 
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Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Kecskemét, Szent László város 1. szám alatti telephely – 

Platán Otthon fogyatékosokat ellátó részleg 

 

 

a) A 2015. évi költségvetés alapján az önkormányzat megvizsgálja a telephely intézmény-

felújítási keret terhére történő részleges felújításának lehetőségét.  

 

Határidő: 2015. május 31. 

b) A felújítási összeg meghatározását követően az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága, valamint az önkormányzat gondoskodik a fogyatékosokat ellátó részleg részleges 

felújításáról. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

c) A fogyatékosokat ellátó részleg további működtetésére vonatkozóan az önkormányzat 

egyeztetést kezdeményez a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

d) Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázatokat és megfelelő lehetőség esetén a 

fogyatékos részleg rekonstrukciójára – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

egyeztetve – pályázatot nyújt be. 

 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező Kecskemét, 

Horváth D. u 1. és a Kecskemét, Szent László város 1. szám alatti telephelyek határozatlan idejű 

működési engedélyének megszerzéséhez szükséges tárgyi feltételeket legkésőbb 2016. december 

31-ig megteremti. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia 

 

 

3. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a szakmai tervet küldje 

meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

 

Határidő: 2015. február 28. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

  

 


