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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Ügyiratszám: 10757-2/2017. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2017. május 22-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának, szervezeti és 

működési szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyása 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési 

díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Szer.) 25. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az Őszirózsa 

Időskorúak Gondozóháza minden év március 31-ig köteles szervezeti és működési 

szabályzatát, valamint szakmai programját felülvizsgálni, és azokat a közgyűlés szociális 

ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága részére megküldeni. Az intézmény a 

szakmai programot, illetve annak mellékleteit (az ellátottakkal kötendő megállapodás 

tervezetét, a házirendet, valamint a szervezeti és működési szabályzatot) felülvizsgálta, 

aktualizálta és megküldte a bizottság részére. 

 

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 programban elsősorban a Szer. hatálybalépése miatt, az ahhoz kapcsolódó 

jogszabályi hivatkozások kerültek aktualizálásra. 
 

 A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 

felülvizsgált szakmai programját, illetve az annak mellékleteként szereplő szervezeti és 

működési szabályzatát, valamint házirendjét – 2017. június 1. napi hatálybalépéssel – 

jóváhagyni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2017. április 28. 

 

                 Engert Jakabné 

  elnök  
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

       /2017. (V.22.) EtB. sz. határozat 

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának, szervezeti és működési 

szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 10757-2/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programját, szervezeti és 

működési szabályzatát, valamint házirendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal – 

2017. június 1. napi hatálybalépéssel – jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2017. június 1. 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 


