
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság Elnöke 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

2017. december 11-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy:  Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának 

módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  
 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Mellékletek:  
 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



2 
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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. december 11-i ülésére 

 

 

 

 

Tárgy:  Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának 

módosítása 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság a 46/2017. (V.22.) EtB. 

sz. határozatával vizsgálta felül és hagyta jóvá  az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatóságának (a továbbiakban: ESZII) szakmai programját. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

rendelet 176. § (2) bekezdése alapján a 2016. december 31. napján szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett bölcsőde esetében 2017. december 31. napjáig gondoskodni kell a 

2016. december 31-én technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka 

munkakörbe történő átsorolásáról. Ennek megfelelően minden bölcsődében a 

kisgyermeknevelők mellett kisegítő munkakörben dolgozó közalkalmazottak bölcsődei dajka 

munkakörben kerülnek továbbfoglalkoztatásra.  

 

Mivel az intézmény szakmai programja tartalmazza a telephelyek szakmai és technikai 

létszámadatait, az ezekben bekövetkező változásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

a dokumentumon át kell vezetni. A szakmai program módosítása 2018. január 1. napján lép 

hatályba. 

 

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 1.1.10. pontja alapján az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalni, és a határozat-tervezetben foglaltak szerint dönteni szíveskedjen. 
 

 

 

Kecskemét, 2017. november 20. 

 

                

     Engert Jakabné 

      bizottsági elnök  



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

       /2017. (XII.11.) EtB. sz. határozat 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának 

módosítása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 10.673-4/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság a közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló döntésének függvényében az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága szakmai programját, a határozat melléklete szerinti tartalommal – 2018. január 

1. napi hatálybalépéssel – módosítja. 

 

 

Határidő: 2018. január 1. 

Felelős: Engert Jakabné bizottsági elnök 

 



……../2017. (XII.11.) EtB. sz. határozat melléklete 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság az Egészségügyi és 

Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programját 2018. január 1. napi hatálybalépéssel 

az alábbiak szerint módosítja. 

 

 

1. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében a Részletes személyi 

feltételek című táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

 

„Részletes személyi feltételek:  

 

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMOK 

SZOLGÁLTATÁS TELEPHELY SZAKMAI TECHNI-

KAI 

GYERMEKEK 

NAPKÖZBENI 

ELLÁTÁSA 

ÁRPÁDVÁROSI BÖLCSŐDE 34 2 

FORRADALOM UTCAI 

BÖLCSŐDE 

27 2 

HUNYADI VÁROSI BÖLCSŐDE 18 2 

LÁNCHÍD UTCAI BÖLCSŐDE 35 2 

MÁTIS KÁLMÁN UTCAI 

BÖLCSŐDE 

18 2 

SZÉCHENYI SÉTÁNYI 

BÖLCSŐDE 

18 2 

KLAPKA UTCAI BÖLCSŐDE 22 2 

 Összesen: 172 14 

„ 

2. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében található Árpádvárosi 

Bölcsőde részben az engedélyezett férőhelyszámokra, dolgozói létszámokra, szakmai és 

technikai létszámokra vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 

„Jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma: 150 fő.  

Dolgozók létszáma: 36 fő 

Szakmai létszám: 

 1 fő - bölcsődevezető 

 26 fő - kisgyermeknevelő  

 7 fő - dajka 

 

Technikai létszám: 

 2 fő - konyhai kisegítő” 

 

 

3. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében található Forradalom 

utcai Bölcsőde részben az engedélyezett férőhelyszámokra, dolgozói létszámokra, 

szakmai és technikai létszámokra vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 

„Jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma: 102 fő.  

Dolgozók létszáma: 29 fő 
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Szakmai létszám: 

 1 fő - bölcsődevezető 

 21 fő - kisgyermeknevelő  

 5 fő - dajka 

 

Technikai létszám: 

 2 fő - konyhai kisegítő” 

 

 

4. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében található Hunyadi 

városi Bölcsőde részben az engedélyezett férőhelyszámokra, dolgozói létszámokra, 

szakmai és technikai létszámokra vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 

„Jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma: 76 fő.  

Dolgozók létszáma: 20 fő 

Szakmai létszám: 

 1 fő - bölcsődevezető 

 14 fő - kisgyermeknevelő  

 3 fő - dajka 

 

Technikai létszám: 

 2 fő - konyhai kisegítő” 

 

 

5. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében található Klapka utcai 

Bölcsőde részben az engedélyezett férőhelyszámokra, dolgozói létszámokra, szakmai és 

technikai létszámokra vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma: 100 fő.  

Dolgozók létszáma: 24 fő 

Szakmai létszám: 

 1 fő - bölcsődevezető 

 17 fő - kisgyermeknevelő  

 4 fő - dajka 

 

Technikai létszám: 

 2 fő - konyhai kisegítő” 

 

 

6. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében található Lánchíd utcai 

Bölcsőde részben az engedélyezett férőhelyszámokra, dolgozói létszámokra, szakmai és 

technikai létszámokra vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma: 136 fő.  

Dolgozók létszáma: 37 fő 

Szakmai létszám: 

 1 fő - bölcsődevezető 

 28 fő - kisgyermeknevelő  

 6 fő - dajka 
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Technikai létszám: 

 2 fő - konyhai kisegítő” 

 

 

7. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében található Mátis Kálmán 

utcai Bölcsőde részben az engedélyezett férőhelyszámokra, dolgozói létszámokra, 

szakmai és technikai létszámokra vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma: 76 fő.  

Dolgozók létszáma: 20 fő 

Szakmai létszám: 

 1 fő - bölcsődevezető 

 14 fő - kisgyermeknevelő  

 3 fő - dajka 

 

Technikai létszám: 

 2 fő - konyhai kisegítő” 

 

8. A szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása fejezetében található Széchenyi 

sétányi Bölcsőde részben az engedélyezett férőhelyszámokra, dolgozói létszámokra, 

szakmai és technikai létszámokra vonatkozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

 

„Jelenlegi engedélyezett férőhelyek száma: 76 fő.  

Dolgozók létszáma: 20 fő 

Szakmai létszám: 

 1 fő - bölcsődevezető 

 14 fő - kisgyermeknevelő  

 3 fő - dajka 

 

Technikai létszám: 

 2 fő - konyhai kisegítő” 

 

 


