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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
317/2014. (XII.18.) határozata 1. melléklete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja Kecskemét Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 20/2014. (II.12.) határozatával elfogadott alapító
okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat Telephelyei című részben a Kecskemét, Körtefa u. 1. szám alatti
telephelyre vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:
Kecskemét, Almavirág u. 1.

orvosi rendelő

2. Az Alapító Okirat Telephelyei című részben a Kecskemét, Forradalom u. 5. szám alatti
telephelyre vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:
Kecskemét, Forradalom u. 5.

bölcsőde, gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások

3. Az Alapító Okirat Telephelyei című részben a Kecskemét, Lánchíd u. 14. szám alatti
telephelyre vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:
Kecskemét, Lánchíd u. 14.

bölcsőde, gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások

4. Az Alapító Okirat Telephelyei című részben a Kecskemét, Fecske u. 20. szám alatti
telephelyre vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:
Kecskemét, Fecske u. 20.

családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ

5. Az Alapító Okirat Telephelyei című részben a Kecskemét, Nyíri út 77/C. szám alatti
telephelyre vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:
Kecskemét, Nyíri út 77/C.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nyugdíjasházi gondozószolgálat
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6. Az Alapító Okirat Telephelyei című részben a Kecskemét, Fecske u. 7. szám alatti
telephelyre vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:
Kecskemét, Fecske u. 7.

támogató szolgálat,
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség

7. Az Alapító Okirat Telephelyei című része az alábbiakkal egészül ki:
Kecskemét, Izsáki út 5.

fogyatékosok otthona ideiglenes
elhelyezéssel

8. Az Alapító Okirat Szakmai alaptevékenységei című részben a „- házi gyermekfelügyelet”,
valamint a „- játék kölcsönzés”szövegrész törlésre kerül.
9. Az Alapító Okirat Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon című részben
a Körtefa u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó adatok az alábbiak szerint módosulnak:
10644

Almavirág u. 1.

orvosi rendelő

10. Az Alapító Okirat Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon című
részben a Forradalom u. 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó adatok az alábbiak szerint
módosulnak:
3803/7

Forradalom u. 5.

bölcsőde,
gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások

11. Az Alapító Okirat Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon című
részben a Lánchíd u. 14. szám alatti ingatlanra vonatkozó adatok az alábbiak szerint
módosulnak:
3791/60

Lánchíd u. 14.

bölcsőde,
gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások

12. Az Alapító Okirat Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon című
részben a Fecske u. 20. szám alatti ingatlanra vonatkozó adatok az alábbiak szerint
módosulnak:
1220

Fecske u. 20.

családsegítő szolgálat, gyermekjóléti
központ (kivéve a más szervezet
részére ingyenes használatba adott 291
m2 nagyságú ingatlanrészt)
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13. Az Alapító Okirat Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon című
részben a Nyíri út 77/C. szám alatti ingatlanra vonatkozó adatok az alábbiak szerint
módosulnak:
10577/34/A/51

Nyíri út 77/C.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nyugdíjasházi gondozószolgálat

14. Az Alapító Okirat Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon című
részben a Fecske u. 7. szám alatti ingatlanra vonatkozó adatok az alábbiak szerint
módosulnak:
1204

támogató szolgálat, ellátottak számára
nyitva álló egyéb helyiség

Fecske u. 7.

15. Az Alapító Okirat Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon című rész az
alábbiakkal egészül ki:
10212

Izsáki út 5.

fogyatékosok otthona (használati
megállapodás és megosztási vázrajz
alapján használt 6993 m2-es
ingatlanrész)

16. Az Alapító Okirat Vagyon feletti rendelkezés című része az alábbi mondattal egészül ki:
„A Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlan esetében a Kecskemét, Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Magyar Nemzeti Bank Zrt., valamint a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet között létrejött
használati megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.”

Kecskemét, 2015. …………………..
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
……/2014. (XII.18.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat-módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.

Kecskemét, 2015. ………..
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
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NYILATKOZAT
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett adatokkal.

Kecskemét, 2015. ………………...
Finta Zita
osztályvezető
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
317/2014. (XII.18.) határozata 2. melléklete

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi
Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv rövid neve:
Jogelőd:
Székhelye:
Telephelyei:
Cím
Kecskemét, Czollner tér 7.
Kecskemét, Hunyadi tér 2
Kecskemét, Széchenyi sétány 6.
Kecskemét, Kada Elek u.4/a.
Kecskemét, Nyíri út 61.
Kecskemét, Nyíri út 63.
Kecskemét, Kossuth L. u. 79.
Kecskemét, Almavirág u. 1.
Kecskemét, Batthyány u. 16.
Kecskemét, Batthyány u. 20.
Kecskemét, Batthyány u. 22.
Kecskemét, Csongrádi u. 1
Kecskemét, Rávágy tér 5.
Kecskemét, Piaristák tere 7
Kecskemét, Gizella tér 1/b.
Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.
Kecskemét, Tóth László sétány 2.
Kecskemét, Forradalom u. 5.
Kecskemét, Daróczi köz 16.
Kecskemét, Klapka u. 18.

Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem
Háziorvosi Oktató Központja
Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága
Egészségügyi Alapellátási Intézmények és
Bölcsődék Igazgatósága Szegedi
Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Funkció
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő (két hrsz. alatt 2 db rendelő)
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő és szolgálati lakás
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő, lelki elsősegély telefonszolgálat
védőnői szolgálat
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
orvosi rendelő
bölcsőde
bölcsőde, gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
bölcsőde
bölcsőde
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Kecskemét, Lánchíd u. 14.
Kecskemét, Mátis Kálmán u. 6
Kecskemét, Széchenyi sétány. 2
Kecskemét, Fecske u. 20
Kecskemét, Horváth Döme körút 1
Kecskemét, Margaréta u. 2.
Kecskemét, Nyíri út 77/C.
Kecskemét, Nyíri út 77/B.
Kecskemét, Posta u. 7.
Kecskemét, Kápolna u. 8.
Kecskemét, Csongrádi u. 26.
Kecskemét, Ipoly u. 1.
Kecskemét, Fecske u. 7.
Kecskemét, Széchenyi stny. 4.
Kecskemét, Mezei u. 34.
Kecskemét, Nyíri út 77/A.
Kecskemét, Szent László város 1.
Kecskemét, Belsőnyír 327.
Kecskemét, Március 15. u. 70
Városföld, Felszabadulás u. 6/a.
Kecskemét, Izsáki út 5.

bölcsőde, gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
bölcsőde
bölcsőde
családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ,
idősek nappali ellátása, étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
nyugdíjasházi gondozószolgálat
idősek nappali ellátása, étkeztetés,
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nyugdíjasházi gondozószolgálat
nyugdíjasházi gondozószolgálat
idősek nappali ellátása, étkeztetés,
házi segítségnyújtás
idősek nappali ellátása, étkeztetés
házi segítségnyújtás
fogyatékosok nappali ellátása
támogató szolgálat,
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
idősek otthona, időskorúak gondozóháza,
demens ellátás
idősek otthona, demens ellátás,
fogyatékosok otthona
idősek otthona
garázs, raktár
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
fogyatékosok otthona ideiglenes elhelyezéssel

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerinti
szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak
szerinti gyermekjóléti alapellátás;
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak szerinti egészségügyi alapellátás
873000 idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Főtevékenység államháztartási szakágazati
besorolása:
Működési köre / illetékessége:
Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe;
A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti központ esetében
Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási területe.
Bentlakásos intézmények, valamint egészségügyi szolgáltatások esetében a működési engedélyben
meghatározott működési terület.
Az ügyeleti szolgálat esetében Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint
Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs,
Ladánybene, Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld települések közigazgatási területe.
340225
Törzskönyvi száma:
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Irányító szerv neve:
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6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Irányító szerv székhelye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító / Fenntartó neve:
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Alapító / Fenntartó székhelye:
Jogi személy
A költségvetési szerv jogállása:
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Szakmai alaptevékenységei:
háziorvosi alapellátás
- felnőtt háziorvosi szolgálat
- házi gyermekorvosi szolgálat
háziorvosi ügyeleti ellátás
- felnőtt ügyelet
- gyermek ügyelet
fogorvosi alapellátás
fogorvosi ügyeleti ellátás
fogorvosi szakellátás
- fogászati röntgen
- iskolafogászat
egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
- vérvételi helyek
foglalkozás-egészségügyi alapellátás
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
- területi védőnői tevékenység
- anyatejgyűjtő állomás működtetése
ifjúság-egészségügyi gondozás
fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
- fogyatékosok otthona
fogyatékossággal élők nappali ellátása
- értelmi fogyatékosok napközi otthona
támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és
életminőségét segítő programok, támogatások
időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- idősek otthona
időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
- időskorúak gondozóháza
idősek, demens betegek nappali ellátása
az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
gyermekek napközbeni ellátása
- bölcsődei ellátás, gondozás
- fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása
- sószobai szolgáltatás,
- időszakos gyermekfelügyelet
- nyújtott nyitva tartás,
gyermekjóléti szolgáltatások (gyermekjóléti központban)
- gyermekjóléti szolgálat
- kórházi szociális munka
- utcai, lakótelepi szociális munka
- kapcsolattartási ügyelet
- iskolai szociális munka
a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
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szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
- házigondozó szolgálat
- nyugdíjasházi gondozószolgálat
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítés
- családsegítő szolgálat
- lelki elsősegély telefonszolgálat
szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatás feladatai a szakképző iskolákban
iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
országos közfoglalkoztatási program
közfoglalkoztatási mintaprogram
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311
072312
072313

Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi szakellátás

072420
074011
074031
074032
101211
101221
101222
101270

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő
programok, támogatások

102021
102022
102030
102050
104030
104042

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások

104060
107051
107052
107053
107054
092231

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a
szakképző iskolákban
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095020
041231
041232

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233
041236
041237
013350

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
hrsz.:
cím:
funkció:
603
Czollner tér 7.
orvosi rendelő
6959
Hunyadi tér 2.
orvosi rendelő
3708/8
Széchenyi sétány 6.
orvosi rendelő
3708/7
Széchenyi sétány 6.
orvosi rendelő (gyógyszertárban kialakított)
4665
Kada Elek u.4/a.
orvosi rendelő
3791/30/A/60, 61
Nyíri út 61.
orvosi rendelő
3791/31/A/2
Nyíri út 63.
orvosi rendelő
20452/1
Kossuth L. u. 79.
orvosi rendelő és szolgálati lakás
10644
Almavirág u. 1.
orvosi rendelő
192/1/A/120
Batthyány u. 16.
orvosi rendelő (gyógyszertárban kialakított)
192/1/A/122
Batthyány u. 20.
orvosi rendelő, lelki elsősegély telefonszolgálat
192/1/A/123
Batthyány u. 22.
orvosi rendelő (kivéve a külön bejáratú 72,34 m2
nagyságú ingatlanrészt)
483/A/5
Csongrádi u. 1.
orvosi rendelő (gyógyszertárban kialakított)
2163/A/8
Rávágy tér 5.
orvosi rendelő
4035/1
Piaristák tere 7.
orvosi rendelő (2569/3321 tulajdoni hányada)
8000/2/A/4
Gizella tér 1/b.
orvosi rendelő
25662
Kmét-Matkó, Fő u. 32.
orvosi rendelő
(óvoda épületében kialakított 73,4 m2)
17/33
Tóth László sétány. 2.
bölcsőde
3803/7
Forradalom u. 5.
bölcsőde, gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
6396/1
Daróczi köz 16.
bölcsőde
1194
Klapka u. 18.
bölcsőde
3791/60
Lánchíd u. 14.
bölcsőde, gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
2171
Mátis Kálmán u. 6.
bölcsőde
3727/4
Széchenyi sétány 2.
bölcsőde
1220
Fecske u. 20.
gyermekjóléti központ, családsegítő szolgálat
(kivéve a más szervezet részére ingyenes
használatba adott 291 m2 nagyságú ingatlanrészt)
187

Horváth Döme körút 1.

10577/37/A/1
10577/37/A/4

Margaréta u. 2.

idősek nappali ellátása, étkeztetés,
házi segítségnyújtás
nyugdíjasházi gondozószolgálat
idősek nappali ellátása, étkeztetés,
házi segítségnyújtás
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10577/34/A/51

Nyíri út 77/C.

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nyugdíjasházi gondozószolgálat

10577/35/A/102
20435

Nyíri út 77/B.
Posta u. 7.

3435/A/4
853

Kápolna u. 8.
Csongrádi u. 26.

2257
1204

Ipoly u. 1.
Fecske u. 7.

3708/24/A/15
1849
10577/76
8355/1

Széchenyi sétány 4.
Mezei u. 34.
Nyíri út 77/A.
Szent László város 1.

8354/4
04/2
3791/51/A/39
396

Szent László város 1.
Belsőnyír 327.
Március 15. u. 70. g
Városföld, Felszabadulás
u. 6/a.

10212

Izsáki út 5.

nyugdíjasházi gondozószolgálat
idősek nappali ellátása, étkeztetés,
házi segítségnyújtás
idősek nappali ellátása, étkeztetés,
házi segítségnyújtás (használati megosztási
vázrajz alapján használt ingatlanrész)
fogyatékosok nappali ellátása
támogató szolgálat,
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
idősek otthona, gondozóháza, demens ellátás
idősek otthona, demens ellátás,
fogyatékosok otthona
gazdasági épület
idősek otthona
garázs, raktár
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
(megállapodás és ellátási szerződés alapján
használt ingatlanrész)
fogyatékosok otthona (használati megállapodás és
megosztási vázrajz alapján használt 6993 m2-es
ingatlanrész)

Feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzatának (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) tulajdonában levő fenti ingatlanok.
Vagyon feletti rendelkezés:
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. A Városföld, Felszabadulás u. 6/a. szám alatti ingatlan
esetében a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata
között étkeztetés, házi segítségnyújtás és családsegítés ellátásokra létrejött megállapodásban, valamint
a gyermekjóléti szolgáltatásra létrejött ellátási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. A
Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlan esetében a Kecskemét, Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, a Magyar Nemzeti Bank Zrt., valamint a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet között létrejött használati
megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg.
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszony
- a Polgári Törvénykönyv alapján polgári jogi jogviszony
- a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján munkaviszony

Kecskemét, 2015. ……………………
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2014.
(XII.18.) határozatával hagyta jóvá.
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a 20/2014. (II.12.) határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát
veszti.

Kecskemét, 2015. ……………
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

NYILATKOZAT
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett adatokkal.
Kecskemét, 2015. …………………...

Finta Zita
osztályvezető

