18. napirendhez
1. számú melléklet a 266./2015. (XI.25.) határozathoz
Okirat száma: 22486-22/2015.

Módosító okirat
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi
Oktató Központja a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2015. június
25. napján kiadott, 6130-9/2015. (VI.25.) 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 …../2015. (XI.25.) határozatára figyelemmel, a következők
szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat 12. sorában megjelölt (6000 Kecskemét,
Csongrádi u. 1.) telephely törlésre kerül, a további telephelyek számozásának értelemszerű
megváltoztatásával.
1.2. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat – 1.1. pont alapján módosított számozás
szerinti - 23. sorában a telephely megnevezése „Családtámogató és Gyermekjóléti
Központ” szövegrész helyébe „Család- és Gyermekjóléti Központ” szövegrész lép.

2. Az alapító okirat 4. pontjában „A költségvetési szerv közfeladata” alcím 4.1. sorszám alá kerül,
a 4. pontban szereplő további sorszámok értelemszerű megváltoztatásával.
3. Az alapító okirat – 2. pont alapján módosított számozás szerinti - 4.3. pontja az alábbiak szerint
módosul:
3.1. Az alapító okirat 4.3. pontjában a „fogyatékos gyermekek bölcsődei ellátása” szövegrész
helyébe a „sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek bölcsődei ellátása” szövegrész
lép.
3.2. Az alapító okirat 4.3. pontjában a
„gyermekjóléti szolgáltatások (gyermekjóléti központban)
-gyermekjóléti szolgálat
-kórházi szociális munka
-utcai, lakótelepi szociális munka
-kapcsolattartási ügyelet
-iskolai szociális munka”
szövegrész helyébe a
„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”
szövegrész lép.
3.3. Az alapító okirat 4.3. pontjában a „családsegítő szolgálat” szövegrész helyébe a
„családsegítő szolgálat (család- és gyermekjóléti központban)” szövegrész lép.
4. Az alapító okirat – 2. pont alapján módosított számozás szerinti – 4.5. pontja az alábbiak szerint
módosul és egészül ki:
„A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti központ esetében
Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási területe” szövegrész helyébe „A
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok esetében
Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási területe. A szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a hatósági feladatokhoz
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, valamint a speciális szolgáltatások
vonatkozásában a Kecskeméti járás közigazgatási területe” szövegrész lép.
4. Az alapító okirat 5.3. pontja törlésre kerül.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Kecskemét 2015. november ….
P.H.
______________________________
Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester
Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

NYILATKOZAT

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár BácsKiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett
adatokkal.
Kecskemét, 2015. november …..
____________________________
Varga Miklós
osztályvezető

2. számú melléklet a 266/2015. (XI.25.) határozathoz
Okirat száma: 22486-23/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egészségügyi és Szociális
Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
1.1.2. rövidített neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. angol nyelven:

Szeged University General Practice Training Centre
Directorate of Health and Social Care Institutions
1.2.2. német nyelven: Trainingszentrum für Hausärzte der Wissenschaftlichen Universität
Szeged, Direktorat der gesundheitlichen und sozialen Institutionen
1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

Árpádvárosi Bölcsőde
Forradalom utcai Bölcsőde
Hunyadivárosi Bölcsőde
Klapka utcai Bölcsőde
Lánchíd utcai Bölcsőde

telephely címe
6000 Kecskemét, Czollner tér 7.
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.
6000 Kecskemét, Kada Elek u.4/a.
6000 Kecskemét, Nyíri út 61.
6000 Kecskemét, Nyíri út 63.
6000 Kecskemét, Kossuth L. u. 79.
6000Kecskemét, Almavirág u. 1.
6000 Kecskemét, Batthyány u. 16.
6000 Kecskemét, Batthyány u. 20.
6000 Kecskemét, Batthyány u. 22.
6000 Kecskemét, Rávágy tér 5.
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
6000 Kecskemét, Gizella tér 1/b.
6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.
6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2.
6000 Kecskemét, Forradalom u. 5.
6000 Kecskemét, Daróczi köz 16.
6000 Kecskemét, Klapka u. 18.
6000 Kecskemét, Lánchíd u. 14.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Mátis Kálmán utcai Bölcsőde
Széchenyi sétányi Bölcsőde
Család- és Gyermekjóléti Központ

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
Támogató Szolgálat
Közösségi Ház
Margaréta Otthon
Platán Otthon
Platán Otthon Hetényegyházi részlege

6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 6.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2.
6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
6000 Kecskemét, Horváth Döme körút 1.
6000 Kecskemét, Margaréta u. 2.
6000 Kecskemét, Nyíri út 77/C.
6000 Kecskemét, Nyíri út 77/B.
6000 Kecskemét, Posta u. 7.
6000 Kecskemét, Kápolna u. 8.
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 26.
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.
6000 Kecskemét, Fecske u. 7.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 4.
6000 Kecskemét, Mezei u. 34.
6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A.
6000 Kecskemét, Szent László város 1.
6000 Kecskemét, Belsőnyír 327.
6000 Kecskemét, Március 15. u. 70.
6033 Városföld, Felszabadulás u. 6/a.
6000 Kecskemét, Izsáki út 5.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. április 15.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2.székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv 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.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
873000

szakágazat megnevezése
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

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
-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
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
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

kormányzati funkciószám
013350
041231
041232
041233
041236
041237
072111
072112
072311
072312
072313
072420
074011
074031
074032
092231

17
18
19
20

095020
101211
101221
101222

21

101270

22
23
24
25
26
27

102021
102022
102030
102050
104030
104035

kormányzati funkció megnevezése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi szakellátás
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati
oktatás feladatai a szakképző iskolákban
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és
életminőségét segítő programok, támogatások
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
Gyermekétkeztetés bölcsődékben

28
29

104036
104042

30

104060

31
32
33
34

107051
107052
107053
107054

Munkahelyi étkeztetés bölcsődékben
Gyermekjóléti szolgáltatások
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe;
A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok esetében
Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási területe. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint a
hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek,
valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában a Kecskeméti járás 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.
5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 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.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony
1

közalkalmazotti

2
3

polgári
munkaviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 5. napján kelt, 317/2014. (XII.18.) okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Egészségügyi
és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja
2015. november ..…-án kelt, ………………………………………….. napjától alkalmazandó,
22486-22/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: Kecskemét, 2015………………

__________________________
Magyar Államkincstár

NYILATKOZAT
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár BácsKiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett
adatokkal.

Kecskemét, 2015. november …..

____________________________
Varga Miklós
osztályvezető

