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Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  
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Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
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 jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2017. szeptember 18-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása   

 

 

 

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 1.2.9. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 

 

 

          Engert Jakabné          bizottsági elnök 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

         /2017. (IX.18.) EtB. sz. határozat 

Helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása  

 

A bizottság megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság elnökének 20.031-3/2017. ügyszámú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést változatlan formában a közgyűlés elé 

terjeszti jóváhagyásra. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 
 
 
 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. szeptember 21-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  Ladics Monika irodavezető - Humánszolgáltatási Iroda 

                                                Csonka Imre osztályvezető - Társadalompolitikai Osztály   

 

 

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Melléklet: SOS- Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa kérelme 

                                   

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

Esélyteremtési Bizottság                                                      …/2017. (IX.18.) EtB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző



 
 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 
________________________________________________________________________________ 
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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. szeptember 21-i ülésére 
 

 

 
 

Tárgy: Helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 
 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 437/2011. (XII.15.) KH. számú 

határozatával döntött arról, hogy a gyermekek átmeneti gondozása keretében helyettes szülői 

feladatok elvégzésére ellátási szerződést köt az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával (a 

továbbiakban: Alapítvány). 

 

A szerződésben az Alapítvány vállalta, hogy helyettes szülői ellátást nyújt egyidőben legfeljebb 5 fő 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő, 0-18 éves gyermekek részére, akiknek 

családban történő nevelését a szülő – egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt 

távolléte vagy más akadályoztatása miatt – nem tudja megoldani.  

 

Az Alapítvány kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben javaslatot tett az ellátási 

szerződés módosítására, mivel a működést engedélyező szerv az egyidőben ellátható gyermekek 

létszámát időközben 4 főben állapította meg. A működést engedélyező szerv határozata alapján az 

ellátási szerződésben az ellátottak számát 5 főről 4 főre kell módosítani. 

 

Az Alapítvány javaslatán túl az ellátási szerződés további módosítását javasoljuk. Mivel az ellátási 

szerződésnek már nem kötelező eleme az ellátást biztosító szervezet működési engedélyének száma, 

ezért a szerződésben célszerű az erre vonatkozó részt is módosítani. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekre tekintettel a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

döntsön az ellátási szerződés módosításáról. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 28. 

                       

 

                                                                                                     Engert Jakabné 

                                                                                                     bizottsági elnök 

 

 

 

 



 

HATÁROZAT – TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

        /2017. (IX.21.) határozata 

Helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Esélyteremtési Bizottság 20.031-

2/2017. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával megkötött ellátási 

szerződést a határozat melléklete szerint módosítja és felkéri Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 

 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 



……../2017. (IX.21.) határozat melléklete 

 

 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött 

egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth 

tér 1., KSH. szám: 15724540-8411-321-03, képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, 

a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről, az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (1094 Budapest, Angyal u. 1-3., 

bírósági nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Bíróság 9984/2011, adószáma: 18258772-1-43, 

képviseli: Gosztonyi Gábor elnök, a továbbiakban: SOS-Gyermekfalu),  

 

mint felek (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2011. december 23-án a 24.461-8/2011. számon ellátási szerződés 

jött létre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítványa között, helyettes szülői feladatok ellátására. 

 

2. Szerződő Felek közös akarattal az ellátási szerződés 1. pontját az alábbiakra módosítják: 

 

„1.) Az SOS-Gyermekfalu a Kecskemét, Vízmű utca 22. szám alatt a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglaltak 

szerint, gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás körében helyettes szülői ellátást 

működtet.” 

 

3. A Szerződő Felek közös akarattal az ellátási szerződés 2. pontját az alábbiakra módosítják: 

 

„2.) Jelen szerződéssel az SOS-Gyermekfalu vállalja, hogy helyettes szülői ellátást nyújt 

egyidőben legfeljebb 4 fő Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő, 0-18 éves 

gyermek részére, akiknek családban történő nevelését a szülő - egészségügyi körülménye, 

életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt – nem tudja 

megoldani.” 

 

4. Jelen módosítás 2017. október 1-jén lép hatályba. 

 

5. Az ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

 

6. Felek jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

……………………………..…………………..         ………………………………………………... 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 

 Szemereyné Pataki Klaudia Gosztonyi Gábor  

 polgármester elnök 


