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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2016. november 21-i ülésére 

 

Tárgy:  Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai 

programjának, szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakosított 

ellátást nyújtó telephelyei házirendjének jóváhagyása 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) szociális alapellátási telephelyeit érintő 2016. évi 

hatósági ellenőrzését lefolytatta. A hatósági ellenőrzés megállapításai között szerepelt, hogy a 

szakmai program egyes rendelkezéseinek, valamint a szakmai program mellékletét képező 

megállapodás-tervezeteknek a pontosítása, továbbá a Horváth Döme utca 1. szám alatti 

telephely nappali ellátására vonatkozóan a férőhelyszám 60-ról 40-re történő csökkentése, és 

a Nyíri út 77/C. szám alatt működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékszámának 

120 készülékben történő maximalizálása szükséges.  

 

A feladatellátás feltételeit érintően a támogató szolgáltatásba új gépjármű került bevonásra, 

ezért az új személygépkocsi adatait is rögzíteni kell a szakmai programban. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

melléklet 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 szakmai programot és annak mellékleteit a fentiek figyelembevételével az ESZII átdolgozta 

és jóváhagyás céljából megküldte a bizottság részére. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakmai program – nagy terjedelmére tekintettel 

– kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ESZII felülvizsgált szakmai 

programját, illetve az annak mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatát, valamint 

szakosított ellátást nyújtó telephelyeinek házirendjét – 2016. december 1. napi 

hatálybalépéssel – jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

Kecskemét, 2016. november 2. 

                

     Engert Jakabné 

  elnök  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

       /2016. (XI.21.) EtB. sz. határozat 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, 

szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakosított ellátást nyújtó telephelyei 

házirendjének jóváhagyása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 3115-6/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

működési szabályzatát, valamint házirendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal – 

2016. december 1. napi hatálybalépéssel – jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2016. december 1. 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 


