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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Ügyiratszám: 31676-1/2015. 

Ügyintéző: dr. Kujundzic Orsolya 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2015. november 23-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai 

programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 

 

 

 

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, valamint a házi 

segítségnyújtás jogosultsági és ellátási feltételei 2016. január 1-jei hatálybalépéssel 

megváltoznak. 

 

A jogszabályi változások, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ez évben 

lefolytatott ellenőrzési észrevételei alapján az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága szakmai programjának és mellékleteinek módosítása szükséges az alábbiak 

szerint:  

 

1. A Gyvt., valamint az Szt. 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései szerint, 

családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai 

egységben – működhet, települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a 

család- és gyermekjóléti központ keretében. 

 

Kecskemét, mint járásszékhely település 2016. január 1. napjától család- és gyermekjóléti 

központot működtet, az alapfeladatokon túl biztosítva a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, valamint a speciális szolgáltatásokat (utcai- 

és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, 

gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai 

tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia), amelyek 

vonatkozásában a járásszékhely illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések 

lakosságára. A fent vázolt új feladatmegosztás fokozott együttműködést kíván a szolgálatok 

(települések) és a központok (járásszékhely) között.  

A család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatást nyújt a szolgálatok részére.  

 

A Gyvt. 174. § (5), illetve az Szt. 136. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 

önkormányzat 2015. november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő 

biztosítása módjáról. 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratában - a jogszabályi 
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rendelkezéseknek megfelelően - a családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó 

részek a közgyűlés 237/2015. (X.22.) határozata alapján módosításra kerültek. 

 

A család- és gyermekjóléti központ működésével, feladatellátásával kapcsolatos 

dokumentumrészek a szakmai programban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban 

átdolgozásra kerültek. 

 

2. 2016. január 1-jei hatálybalépéssel a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két 

tevékenységi kör kerül kialakításra. Egyrészt a szociális segítés, amelynek körébe az alacsony 

szükségletek kielégítését szolgáló szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak 

(pl.: lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységekben való 

közreműködés), másrészt a személyi gondozás, amelynek keretében az „intenzív” 

szükségleteket kielégítő gondozási tevékenységek ápolói kompetenciának megfelelő ápolási 

feladatok is végezhetőek. 

 

A szakmai programban megjelenítésre került a fent megjelölt két tevékenységi kör és azok 

tartalmának meghatározása. 

 

3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 

ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő 

módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1. napjától 

módosultak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének szabályai. Így a Gyvt. 151. § 

(5) bekezdés a) pontjában felsorolja azokat az eseteket, amelyekben a gyermekétkeztetés 

során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a bölcsődei 

ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után. 

 

Az ingyenes étkeztetés jogosultsági feltételei a bölcsődei ellátás igénybe vételéről szóló 

Megállapodásba beépítésre kerültek. 

 

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja szervezeti keretében 

működő bölcsődei egységek 2015. évi hatósági ellenőrzésének eredményeit összegző 

végzésében megjelölt a szakmai programot érintő módosítási javaslatai alapján az ellátandó 

célcsoport életkorának meghatározása, valamint az integrált csoportokban történő ellátás(ok) 

helyének megjelölése átdolgozásra kerültek.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete 1.1.10. pontja értelmében az Esélyteremtési Bizottság dönt az önkormányzati 

fenntartású egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési 

szabályzatának, szakmai programjának, valamint szakosított ellátást nyújtó intézmény 

esetében házirendjének jóváhagyásáról. 

 
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága felülvizsgált és módosított szakmai programját, illetve az annak 

mellékleteként szereplő szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét – 2016. 

január 1. napi hatálybalépéssel - jóváhagyni szíveskedjen. 
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Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakmai program – terjedelmére tekintettel – 

kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.  

 

 

Kecskemét, 2015. október 26. 

                

     Engert Jakabné 

  elnök  
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság   

2015. november 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

       /2015. (XI.23.) EtB. számú határozat 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, 

valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása 

 

 

Az Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert Jakabné bizottsági elnök 31676-1/2015. 

számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság az Egészségügyi és Szociális Intézmények szakmai programját, szervezeti és 

működési szabályzatát, valamint házirendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal – 

2016. január 1. napi hatálybalépéssel – jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2016. január 1. 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 


