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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

érdekképviseleti fórum tagjai közé a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 43/A. § 

(2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó képviseletében egy tagot szükséges jelölni. 

 

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 22. §-a értelmében az önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmények 

esetében az érdekképviseleti fórum fenntartói tagját Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága jelöli ki. 

 

Javaslom, hogy a bizottság az érdekképviseleti fórum fenntartói tagjaként Kecskemét Megyei 

Jogú Város Közgyűlése szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága 

mindenkori elnökét jelölje ki. 

 

 

 

Kecskemét, 2017. április 28. 

      

              Mák Kornél 

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

Tag jelölése az önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézményekben 

működő Érdekképviseleti Fórumba 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Mák 

Kornél alpolgármester 10948-4/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság az önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézményekben működő 

Érdekképviseleti Fórum fenntartói tagjaként Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága mindenkori elnökét jelöli ki. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 

 


