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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Az Ápoló Otthon alapító okiratának módosítása névváltozás miatt 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Járási Melinda egészségügyi, szociális, és esélyegyenlőségi
referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ápoló  Otthon  1994.  március  1-jétől  30  férőhellyel  a  Városi  Kórház  területén,  annak

szerves részeként kezdte meg működését. Azok az idős emberek kerültek az intézménybe,

akik gondozása otthonukban tartósan nem volt megoldható. 2004. április 1-jétől a Népjóléti

Gondozási Központ vette át az Intézmény működtetését. Önálló költségvetési intézményként

az Önkormányzat fenntartásában 2010 január 1-jétől működik.

Az  Ápoló  Otthon  30  rászoruló  idős  ember  ápolását,  gondozását  végzi.  Ellátási  formáját

tekintve  idős  személyek,  fogyatékkal  élők,  demens  betegek  tartós  bent  lakásos  szociális

ellátását biztosítja.

Az életkort tekintve jelenleg 65-101 évesek az ellátásban résztvevők, képességeiket tekintve

jelenleg 15 fő fekvő ebből  6 fő teljes  fekvő és 15 fő fennjáró.  Az intézmény feladata  az

ellátottak  korának,  egészségügyi  állapotának  megfelelő  fizikai  és  egészségügyi  ellátása,

mentális  gondozása,  valamint  célszerű  és  hasznos  tevékenységük  megszervezése  és

foglalkoztatása.

2014-ben volt az Intézmény fennállásának 20. évfordulója, ennek az ünnepségnek kapcsán

döntöttek a dolgozók és a intézményvezető, hogy szeretnék az „Ápoló Otthon” név helyett a

„Szépkorúak  Otthona”  nevet  felvenni.  A Képviselő-testület  2014.  december  11-i  ülésén

180/2014.  (XII.11.)  határozatának  2.)  pontjában  úgy  határozott,  hogy  az  Ápoló  Otthon

elnevezését „Szépkorúak Otthona” elnevezésre módosítja és felkérte az intézmény vezetőjét,

hogy az Alapító okirat módosítását terjessze a Képviselő-testület 2015. február havi ülése elé.

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (továbbiakban:  Áht.)  illetve  a

végrehajtásról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Kormányrendelet  2015.  január  1-jétől

„formanyomtatványok”  használatát  írja  elő  az  alapító,  megszüntető  és  módosító  okiratok

tekintetében (Áht. 8/A. § (2) bek. és 11. § (7) bek., valamint a 111. § (26) bek,).

Az Áht. 111. § (26) bekezdése szerint az alapító okiratok soron következő módosításánál már

a melléklet szerinti formát kell alkalmazni.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztés  megvitatása  után  fogadja  el  a

határozati javaslatot!

Várpalota, 2015. február 03.

Talabér Márta
                      polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete          Határozati javaslat
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Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2015. (II.19.) képviselő-testületi
határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ápoló Otthon alapító okiratának

módosító  okiratát  és  az  egybeszerkesztett  Alapító  Okiratot  a  mellékelt  formában  és

tartalommal elfogadja. 

2.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt,  hogy  az  okiratokat  a

költségvetési  és  gazdálkodási  szervekre  vonatkozó  szabályok  szerint  az  érdekeltekhez

juttassa el.

Határidő: hatálybalépést követően, 8 napon belül

Felelős: Talabér Márta polgármester 

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

Járási Melinda egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi referens

V á r p a l o t a , 2015. február 19.

       

        Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester jegyző
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Okirat száma: 13/31/2015.

Módosító okirat

Az  Ápoló Otthon Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2012. október
26. napján kiadott, 208/2012. (X.26.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011.  évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő–
testületének  a  …/2015.  (II.19.)  képviselő-testületi  határozatára  figyelemmel  –  a
következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1.) pontjában az „Ápoló Otthon” elnevezés helyébe

„Szépkorúak Otthona” elnevezés lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.

Kelt: Várpalota, 2015. február 19.

P.H.

Talabér Márta
polgármester



Okirat száma:13/31/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8/A. §-a alapján a
Szépkorúak Otthona alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Szépkorúak Otthona

1.2.A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 8100 Várpalota, Honvéd u. 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. december 31.

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szerv

2.2.1.megnevezése: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-
testülete

2.2.2.székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1 Várpalota Népjóléti 
Gondozási Központ

8100 Várpalota, Mártírok u. 1.



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1.megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala

3.1.2.székhelye: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.A költségvetési szerv közfeladata:  A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott,  személyes  gondoskodást  nyújtó,  szakosított
szolgáltatás.

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3.A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  A szociális  igazgatásról  és
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  67.  §.  (1)-(2)
bekezdésében  meghatározott  személyes  gondoskodást  nyújtó
szakosított  szolgáltatás.  Időskorúak,  demens  betegek  tartós
bentlakásos ellátása.

4.4.A költségvetési  szerv alaptevékenységének kormányzati  funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program

5 102021 Időskorúak, demens betegek tartós 
bentlakásos ellátása

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Várpalota város



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  Várpalota  Város
Önkormányzati Képviselő-testülete bízza meg határozott időre és
menti fel. A magasabb vezető felett az alapvető munkáltatói jogot
Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete,  az  egyéb
munkáltatói  jogokat  a  Polgármester  gyakorolja.  A  kinevezést
pályázati kiírás előzi meg.

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény 

2 Meghatározott esetekben a Munka 
törvénykönyvéről szóló rendelkezések az 
irányadók

5.3. A  költségvetési  szerv  szervezeti  felépítése  és  működése:  A
költségvetési  szerv  szervezeti  felépítésének  és  működésének
szabályai  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  található
(SZMSZ)

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. október 26. napján kelt,
208/2012. (X.26.) határozatszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Várpalota, 2015. február 19.

P.H.

_______________________________
Talabér Márta

       polgármester


