
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2016. november 22-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy:  Megállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal állami 

támogatás átadása tárgyában 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

    

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:  
 

Esélyteremtési Bizottság    …/2016. (XI.21.) EtB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                                                        POLGÁRMESTERE 

 
Ügyszám: 4154-85/2016. 

Ügyintéző: Puskás Anita 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. november 22-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Megállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal állami 

támogatás átadása tárgyában 

 

 

 

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. melléklet 5.4.8. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2016. november 4. 

 

                 Szemereyné Pataki Klaudia 

                    polgármester 

 

 

Határozat-tervezet 

 

 

          /2016. (XI.22.) VPB. sz. határozat 

Megállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal állami 

támogatás átadása tárgyában 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4154-85/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Leviczky Cirill bizottsági elnök 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. november 24-én 

tartandó ülésére 

 

 
Tárgy: Megállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal állami 

támogatás átadása tárgyában 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: határozat- tervezet 

    

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:   
 

                

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság                 …../2016. (XI.21.) EtB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság    …../2016. (XI.22.) VPB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                POLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 4154-83/2016. 

Ügyintéző: Puskás Anita 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. november 24-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Megállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal állami 

támogatás átadása tárgyában 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

2013. január 1-jétől hatályos 88. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján az állam fenntartói 

feladatai közé tartozik a fogyatékos, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos 

intézmények működtetése. 

 

A közgyűlés 114/2016. (V.26.) határozatával döntött arról, hogy 2016. szeptember 1. napjától az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonát állami fenntartásba adja. A 

telephely sajátosságai miatt a fogyatékos személyek 100 férőhelyes ápoló-gondozó otthoni 

részlege mellett a 120 férőhelyes idősek otthona részleg is az állami fenntartó, azaz Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SzGyF) fenntartásába került. 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az 

önkormányzat állami támogatásra jogosult az idősek otthona szakfeladat vonatkozásában. A 

Platán Otthon átadása miatt azonban szükséges a 2016. évi állami támogatás mutatószámainak 

módosítása. A költségvetési törvény rendelkezéseire és a hatályos államháztartási szabályokra 

tekintettel a mutatószámok módosítása – amely az állami támogatás időarányos részéről való 

lemondást jelenti – csak december 1-jétől történhet meg.  

 

Tekintettel arra, hogy az intézmény szeptember 1. napjával került állami fenntartásba, az 

ellátottak száma alapján járó, szeptember, október, november hónapra eső állami támogatás az 

SzGyF-et illeti meg, amelyet pénzeszköz átadással szükséges rendezni. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben foglaltak alapján döntsön az SzGyF-

fel kötendő, az állami támogatás időarányos átadásáról szóló megállapodás elfogadásáról. 

 

 

Kecskemét, 2016. november 2. 

 

                           Szemereyné Pataki Klaudia 

                              polgármester



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

 

                                                   

 

KIVONAT 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2016. (XI.24.) határozata 

Megállapodás megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal állami 

támogatás átadása tárgyában 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 4154-83/2016. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Platán Otthon állami átadásához kapcsolódóan az állami 

támogatás időarányos összegének átadásával kapcsolatban a határozat melléklete szerint 

megállapodást köt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, és felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a megállapodás aláírására, valamint az aláírásig 

bekövetkező, a megállapodás lényeges tartalmi elemeit nem érintő, technikai jellegű 

módosítások átvezetésére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



 

 

melléklet a …/2016. (XI.24.) határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS 

a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Egészségügyi és 

Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató 

Központja által ellátott  

„idősek otthona” szociális szakosított ellátási feladat átadás-átvételéhez  

kapcsolódó állami támogatás átadás-átvételéről 

 

amely létrejött egyrészről a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

törzskönyvi azonosító száma: 724540 

adóigazgatási azonosító száma: 15724540-2-03 

pénzforgalmi jelzőszámla száma: 11732002-15337544-00000000 (OTP Bank) 

ÁHT azonosítója: 734147 

statisztikai számjele: 15724540-8411-321-03 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

mint átadó fenntartó (a továbbiakban: Átadó Fenntartó),  

 

másrészről a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

törzskönyvi azonosító száma: 802101 

adóigazgatási azonosító száma: 15802107-2-41 

ÁHT azonosítója: 336139 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00329905-00000000 

statisztikai számjele: 15802107-8412-312-01 

képviseli: Bátori Zsolt főigazgató  

mint átvevő fenntartó (a továbbiakban: Átvevő Fenntartó), 

 

harmadrészről az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 

Háziorvosi Oktató Központja 

székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 

törzskönyvi azonosító száma: 340225 

adóigazgatási azonosító száma: 15340223-2-03  

pénzforgalmi jelzőszámla száma: 11732002-15340223-00000000 (OTP Bank) 

ÁHT azonosítója: - 

statisztikai számjele: 15340223-8730-322-03 

képviseli: Dr. Kellermann Péter intézményvezető 

mint átadó intézmény (a továbbiakban: Átadó Intézmény), illetve 

 



 

 

negyedrészről a 

Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény 

székhelye: 6000 Kecskemét, Szent László város 1. 

törzskönyvi azonosító száma: 766690 

adóigazgatási azonosító száma: 15766696-2-03 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00332158-00000000  

ÁHT azonosítója: 339511 

statisztikai számjele: 15766696-8730-312-03 

képviseli: Sebetkáné Pokilszky Katalin mb. igazgató 

mint átvevő intézmény (a továbbiakban: Átvevő Intézmény)  

 

 – (a továbbiakban együttesen: Felek) – között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. Felek között 2016. július 18-án a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában lévő Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja által ellátott szociális szakosított 

ellátási feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás (továbbiakban: átadás-

átvételi megállapodás) jött létre, mely 2016. szeptember 1-jei hatálybalépéssel úgy 

rendelkezett, hogy a hatálybalépés napjától a „fogyatékos személyek otthona” szociális 

szakellátást, valamint az „idősek otthona” szociális szakellátást – az Átvevő Intézmény 

útján – az Átvevő Fenntartó biztosítja.  

 

1.2. Az Átadó Fenntartó által ellátott feladatok állami fenntartásba történő átvételét az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. december 10-én kelt 51094-

4/2015/SZOCSZOLG számú dokumentumban foglaltak szerint előzetesen jóváhagyta, a 

megállapodás pedig 2016. augusztus 18-án került záradékolásra a fejezetet irányító 

szerv által.  

 

2. A megállapodás tárgya  

 

Az átvételre került „idősek otthona” szociális szakosított ellátási feladat biztosításához 

szükséges állami költségvetési támogatások átadás-átvétele, a feladatellátáshoz 

szükséges forrás időarányos rendezése.  

 

3. A megállapodás tartalma 

 

3.1. Az átadás-átvételi megállapodás 6.1. pontja alapján az állami támogatások és egyéb 

önkormányzatokat megillető támogatásokra vonatkozó átcsoportosításnál az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés b) pontjának bb) 



 

 

alpontja és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 19. § (1) bekezdés a) pontja 

figyelembevételével előirányzat-rendezés szükséges az intézményt megillető állami 

támogatás érdekében. 

 

A Költségvetési törvény 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés fejezet Kiegészítő 

Szabályok 2. c) pontja értelmében az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő 

feladat-, illetve intézmény átadás-átvétele esetén a települési önkormányzat az átadást, 

átvételt tanúsító okmányoknak a Magyar Államkincstár számára történő benyújtásával 

intézkedik a fenntartóváltás jelzéséről és a fenntartóváltáshoz kapcsolódó állami 

támogatás lemondásáról.  

 

3.2. Tekintettel arra, hogy a jelen jogügylet alapját képező feladat-, illetve intézmény 

átadás-átvétel időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a 3.1. pontban 

hivatkozott jogszabályhely c) pontja szerinti táblázatban szereplő fenntartóváltási 

időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen időpontig a szerződő felek a 

feladatellátás finanszírozását pénzeszköz átadás-átvétellel – egymás közötti, jelen 

megállapodás megkötésével – rendezik.  

 

3.3. Átadó Fenntartó külön dokumentumban (1. számú melléklet) nyilatkozik, hogy a 

költségvetési törvény alapján számára, az átadott feladatok ellátásához biztosított 

állami támogatásoknak a Magyar Államkincstáron keresztüli, 2016. december 1. 

napjától történő lemondásáról gondoskodik. 

 

3.4. Átvevő Fenntartó külön dokumentumban (2. számú melléklet) úgy nyilatkozik, 

hogy tekintettel arra, hogy Átvevő Fenntartó az Emberi Erőforrások Minisztériumától 

közvetlenül kapja az intézményfinanszírozást, ezért a támogatás igénylésére vonatkozó 

nyilatkozattétel esetében nem releváns.  

 

3.5. Átadó Fenntartó és Átvevő Fenntartó megállapodnak abban, hogy a  20.848.320,- 

Ft, azaz húszmilliónyolcszáznegyvennyolcezer-háromszázhúsz forint összegű állami 

bértámogatás (szeptember, október, november hónap), Átadó Fenntartó általi átadása 

egy összegben, legkésőbb 2016. december 15. napjáig átutalással, az Átvevő 

Intézmény 10025004-00332158-00000000 számú előirányzat felhasználási 

keretszámlája javára történik. 

 

3.6. Átadó Fenntartó vállalja, hogy amennyiben a 3.5. pontban meghatározott fizetési 

kötelezettségének az ott megjelöltek szerint nem tesz eleget, úgy késedelmi kamat 

jogcímén vele szemben az Átvevő Fenntartó a jegybanki alapkamat kétszeresének 

megfelelő összegű követeléssel léphet fel. 

 

 



 

 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

4.1. Jelen megállapodás annak Felek által történő aláírásával, de – tekintettel a jelen 

megállapodás 3.5. pontjában meghatározott határidőre – legkésőbb 2016. december 1-

jén hatályba lép. Amennyiben a Felek nem egy napon írnak alá, úgy a hatálybalépés 

napja az utolsó aláírás napja.  

 

4.2. Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 

elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, 

annak minden oldalát aláírásukkal hitelesítik.  

 

4.3. Átadó Fenntartó a jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen 

megállapodás tartalmát az Önkormányzat Közgyűlése 2016. november 24. napján 

tartott ülésén megtárgyalta, és azt a …… számú határozatában foglaltak szerint 

elfogadta. (3. számú melléklet) 

 

4.4. A Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden oldalát 

kézjegyükkel látják el. 

 

A Megállapodás 5 (öt), számozott oldallal, 9 (kilenc) eredeti példányban készült, 

amelyből 2 (kettő) példány Átadó Fenntartót, 3 (három) példány Átvevő Fenntartót, 1 

(egy) példány Átadó Intézményt, 1 (egy) példány Átvevő Intézményt, 1-1 példány az 

irányító szerveket illet meg. 

 

Mellékletek: 

1. Átadó Fenntartó nyilatkozata 

2. Átvevő Fenntartó nyilatkozata 

3. ……számú Kgy. határozat 

 

 

 

………………., 2016. ……………. 

 

……………………………..………… 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata  

képviseletében 

Átadó Fenntartó 

Budapest, 2016. ……………..  

 

……………………………………….. 

Bátori Zsolt 

főigazgató 

a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

képviseletében 

Átvevő Fenntartó 



 

 

  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

Varga Miklós 

gazdasági vezető 

 

Jogi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

Helmanné Enner Margit  

gazdasági vezető  

 

Jogi ellenjegyzés: 

………., 2016. ………… hó … nap 

……………………………………… 

           dr. Di Giovanni Anett 

           jogi és igazgatási főosztályvezető 

 

 

 

…………., 2016. ……………. 

 

……………………………… 

Dr. Kellermann Péter  

intézményvezető 

az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvosi Oktató 

Központja 

képviseletében 

Átadó Intézmény 

 

 

 

…………., 2016. ……………. 

 

……………………………… 

Sebetkáné Pokilszky Katalin 

mb. igazgató 

Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált 

Szociális Intézmény 

képviseletében 

Átvevő Intézmény 

 
 


