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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                       KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI  BIZOTTSÁG      

Ikt. szám: 768-3/2018.  

 

B E S Z Á M O L Ó 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 

A bizottság 2017. évben 11 alkalommal ülésezett, melynek során 1 alkalommal együttes 

ülést tartott az Értékmegőrzési Bizottsággal. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. 

A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és 

hatáskörében eljárva összesen 102 határozatot fogadott el. 

 

1. A bizottság döntött: 
 

 a bölcsődék 2017. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról, 

 a 2017. évi lakáshasznosítási javaslat elfogadásáról, 

 a bizottság 2017. I. és II. félévi munkatervéről, 

 az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározásáról a 2017/2018. nevelési évre, 

 Köznevelési Munkacsoport létrehozásáról, 

 a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a családok átmeneti otthona, a népkonyha, az utcai 

gondozó szolgálat, a nappali melegedő, a háziorvosi rendelő, az adományraktár, valamint a 

Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központ 2016. évi szakmai működéséről 

szóló beszámolójáról,  

 a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. évi szakmai beszámolójáról, 

 az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának a helyettes szülői feladatok 

ellátásáról, valamint a gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási 

feladatokról szóló 2016. évi szakmai beszámolóiról, 

 az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, 

szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakosított ellátást nyújtó telephelyei 

házirendjének jóváhagyásáról, 

 az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának, szervezeti és működési 

szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyásáról, 

 tag jelöléséről az önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézményekben 

működő Érdekképviseleti Fórumba, 

 a Bölcsődei érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályairól, 

valamint a bölcsődei érdekképviseleti fórum fenntartói tagjának megválasztásáról, 

 a KIK-FOR Kft. 2016. évi lakáshasznosítási javaslat teljesüléséről szóló szakmai 

beszámolójának elfogadásáról, 

 a 2017. évi lakáshasznosítási javaslat módosításáról, 

 a KIK-FOR Kft. javaslatának figyelembevételével a 2017. évre vonatkozó 

lakásfelújítási javaslat elfogadásáról, 

 tag delegálásáról a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról szóló döntés 

előkészítéséhez, 
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 a Mezei utca 34. szám alatti Közösségi Házat üzemeltető Egészséges Életmódért Hit és 

Sport Alapítvány 2016-2017. évi beszámolójának elfogadásáról, 

 az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának 

módosításáról, 

 díszoklevelek adományozásáról nyugdíjas pedagógusok részére 

(a bizottság a Pedagógus-naphoz kötődően 53 nyugdíjas pedagógus részére 

adományozott díszoklevelet és pénzjutalmat a vonatkozó önkormányzati rendeletben 

foglalt szabályok figyelembevételével.  A díjazottak arany oklevél esetén (29 fő) 

70.000 Ft, gyémánt oklevél esetén (13 fő) 80.000 Ft, vas oklevél esetén (11 fő)  90.000 

Ft összegű pénzjutalomban részesültek), 

 kérelem alapján a nem önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókkal 

kötendő feladat-ellátási szerződések és előszerződések megkötéséről, a szerződések 

tartalmáról (5 esetben vegyes fogorvosi, 3 esetben felnőtt háziorvosi praxis feladatai 

ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről, továbbá 5 esetben házi 

gyermekorvosi, 8 esetben felnőtt háziorvosi praxis feladatok területi ellátási 

kötelezettséggel történő végzésére kötött feladat-ellátási szerződés 

meghosszabbításáról). 

 

A bizottság döntött továbbá: 

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Lakásrendelet) 17. § (12) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Lakásrendelet 17.§ (11) bekezdésében foglaltak 

alkalmazása alóli felmentés megadásáról 5 esetben. 

 

 

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi témákat: 
 

 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési 

díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

 javaslat a 2017. évi „Kecskemét Városért Oktatási Díj, a „Kecskemét Városért 

Egészségügyi Díj“, a „Kecskemét Ifjúságáért Díj“, az „Ifjúság a Közösségért Díj“, 

valamint a „Kecskemét Szociális Ügyéért Díj“ adományozására, 

 beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2016. évi tevékenységéről, 

 értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciójának felülvizsgálata, 

 pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása, 

 helyettes szülői ellátásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása. 

 

3. A bizottság javaslatot tett: 

 

 a Közgyűlés 2017. II. és a 2018. I. félévi munkatervére, 

 Dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására, 

 a „Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím adományozására, 
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 megyei kitüntető díjak adományozására, 

 az Értékmegőrzési Bizottsággal közösen a 2017. évi 150.000 eFt összegű 

Intézményfejlesztési, felújítási keret megnevezésű tartalék felosztására 

(Az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó intézményekben 67.100 eFt, a 

köznevelési ágazat intézményeiben 67.050 eFt, a kulturális ágazathoz tartozó 

intézményekben pedig 15.850 eFt összértékben javasoltak karbantartásokat, 

felújításokat és beruházásokat elvégezni.), 

  Városi Támogatási Program „Egészségügyi Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatokra (17 pályázatot javasolt támogatni 2.850.000,- Ft összegben), 

 Városi Támogatási Program „Oktatási Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatokra (76 pályázatot javasolt támogatni 8.075.000,- Ft összegben), 

 Városi Támogatási Program „Ifjúsági Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatokra (34 pályázatot javasolt támogatni 4.750.000,- Ft összegben), 

 Városi Támogatási Program „Szociális Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatokra (30 pályázatot javasolt támogatni 3.800.000,- Ft összegben), 

 Városi Támogatási Program „Idősügyi Programok” előirányzatára beérkezett 

pályázatokra (55 pályázatot javasolt támogatni 6.650.000,- Ft összegben), 

 Városi Támogatási Program „Oktatási Programok” előirányzata 5%-os tartalékkerete 

terhére támogatható kérelmekre (2 kérelmet javasolt támogatni 425.000,- Ft 

összegben), 

 Városi Támogatási Program „Idősügyi Programok” előirányzata 5%-os tartalékkerete 

terhére támogatható kérelmekre (2 kérelmet javasolt támogatni 260.000,- Ft 

összegben), 

 Városi Támogatási Program „Egészségügyi Programok” előirányzata 5%-os 

tartalékkerete terhére támogatható kérelmekre (3 kérelmet javasolt támogatni 

500.000,- Ft összegben). 

 

 

4. A bizottság véleményezte: 

 

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva hozta meg a legtöbb határozatát. 

Véleményezte a közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az 

állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi 

tárgyú előterjesztéseket:  

 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendelete módosítása, 

 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 rendelet módosítása, 

 a Városi Támogatási Program 2017 évi pályázati felhívása, 

 óvodai felvételi eljárás a 2016/2017. nevelési évre, 

 gyógyhellyé nyilvánítási kérelem benyújtása, 

 a Ferenczy Ida Óvodával kapcsolatos döntések meghozatala, 

 a Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos 

döntések, 
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 „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség 

kialakításával Kecskeméten” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala, 

 Művésztelepi villák bérbeadására vonatkozó külön szabályozás, 

 a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezése, 

 pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása, 

 egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága alapító okiratának módosítása, 

 támogatási kérelmek az Arany János Tehetséggondozó Programra, 

 az egykori Rudolf laktanya egyes utód ingatlanainak hasznosításával kapcsolatos 

döntések (2 alkalommal), 

 intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások 

ellátására beérkezett pályázatok véleményezése, 

 a Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése, 

 pályázat kiírása az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

intézményvezetői /magasabb vezetői/ beosztásának ellátására, 

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 

fordulójához történő csatlakozás, 

 foglalkozás-egészségügyi orvossal kötött megállapodás módosítása, 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

módosítása, 

 Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala (2 alkalommal), 

 Kecskemét, Reile G. u. 22. fsz. 1. szám alatti 17/4/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség ingyenes 

használatba adása, 

 döntés az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői 

feladatainak ellátásáról. 

 

 

5. A bizottság ellenőrzési jogköre keretében: 

 

 

 A bizottság értékelte a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

szociális és gyermekjóléti intézmények beszámolóit és az ellenőrzések alapján az 

intézmények 2016. évi szakmai munkáját.  

(A fenntartói ellenőrzés és az intézményi beszámolók alapján megállapítható volt, 

hogy az intézmények működése megfelelt a jogszabályokban és a működési 

engedélyekben foglaltaknak, feladataikat jó színvonalon, megfelelő szakmaisággal 

látták el.) 

 

A bizottság a 17/2017. (III.27.) EtB sz. határozatával Köznevelési Munkacsoportot hozott 

létre a város és a megye területén működő köznevelési intézményekkel, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés kiszélesítése érdekében. A 21 

fős munkacsoport 2017. évben 3 alkalommal ülésezett.  

A munkacsoport ülésein többek között az alábbi kérdéseket vitatta meg: óvodai és iskolai 

gyermeklétszámok alakulása a 2017/2018. nevelési/tanítási évben, az SNI-s gyermekek 

ellátása az óvodákban, környezettudatos nevelés az óvodákban és az iskolákban, a 

kapcsolódás lehetőségei Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának koncepciójához, 

az óvodás gyermekek logopédiai ellátásának helyzete, az SNI-s és a BTMN-es gyermekek 

ellátása. 
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A Lakás Munkacsoport 2017. évben 4 alkalommal ülésezett. Közreműködött a 

lakásgazdálkodással kapcsolatos előterjesztések előkészítésében, nyomon követte a 

lakásgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályosulását, a szakterületéhez 

tartozó közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását.  

Foglalkozott a lakásgazdálkodási feladatok ellátásának köréből tartósan kivont önkormányzati 

tulajdonú bérlakások felújítással egybekötött bérbeadásának lehetőségével, véleményezte a 

2017. évi lakáshasznosítás  vonatkozásában készült munkaanyagokat. 
 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Esélyteremtési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót fogadja el.  

 

 

 

 

Kecskemét, 2018. április 3. 

 

 

              Engert Jakabné 

                       elnök 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (IV.26.) határozata 

Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2017. évi tevékenységéről 
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Esélyteremtési Bizottság 768-3/2018. számú, 

fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


