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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Az  Ápoló  Otthon  2014.  december  31-e  utáni  működtetése,  és
névváltoztatása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Járási Melinda egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi referens
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A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
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Bérczes Beáta Sándor Tamás  dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ápoló Otthon ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, 1994 óta működik
Várpalotán. 
Az Intézmény ideiglenes működési engedélye több alkalommal meghosszabbításra került.
Legutóbb 2012. évben a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről
és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet  22/D. §-a alapján a Veszprém
Megyei Kormányhivatal  Szociális  és Gyámhivatala az Ápoló Otthon működési engedélyét
2014. december 31-ig kizárólag ellátási érdekből meghosszabbította.

A  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  és  hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. § (2)
bekezdése alapján -jelenleg szintén kizárólag ellátási  érdekből- lehetséges maximum 2014.
december 31-éig ideiglenes hatállyal működési engedélyt kiadni, amennyiben a fenntartó a
kérelméhez csatolja  a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére
vonatkozó szakmai tervét.

A végleges  működési  engedély  kiadásának  oka  az  akadálymentesítés  hiánya  a  várpalotai
Ápoló Otthon esetében.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.7.)  SzCsM  rendelet  4.  §-a  kimondja,  hogy  a  személyes
gondoskodást nyújtó intézményt  úgy kell  kialakítani,  hogy az tömegközlekedési  eszközzel
könnyen  megközelíthető  legyen,  épületeinek  építészeti  megoldásai  tegyék  lehetővé  az
akadálymentes  közlekedést,  továbbá  bútorzata  és  berendezési,  felszerelési  tárgyai,  az
életvitelhez  szükséges  körülmények  feleljenek  meg  az  ellátottak  életkori  sajátosságainak,
egészségi és mozgásállapotának.

A jogszabályi előírásnak történő megfeleltetéshez jelentős anyagi beruházásra lenne szükség,
mivel  az  Ápoló  Otthon telephelyéül  szolgáló  ingatlan  műszaki  szempontból  korszerűtlen,
elöregedett.

Mindennek  ellenére  az  Intézmény  kihasználtsága  évek  óta  100  %-os,  az  elhelyezésre
várakozók száma jelenleg 17 fő. A szakmai munka magas minőségét nemcsak a kihasználtság,
hanem a szakmai és hatósági ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek leírásai is tükrözik.
A műszaki  problémáktól  eltekintve,  az  Intézmény dolgozói  évek óta  színvonalas  szakmai
munkát végeznek az idős emberek gondozásában, ápolásában. Az Intézmény fennállásának
létjogosultságát támasztja alá az Ápoló Otthon munkahelymegtartó szerepe, valamint - egyre
idősödő társadalmunkban - a megnövekedett ellátási igény.

Önkormányzatunknak  régóta  szándékában áll  –  megfelelő  pályázati  lehetőség  esetén  – új
székhelyet  –  elsősorban  Inotán,  a  Bercsényi  utcai  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanban  -
kialakítani az Intézmény számára.

Jelenleg  a  Kormány  előtt  van  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X.24.)
Korm. rendelet módosítására vonatkozó javaslat. A tervezetben foglaltak érintik az ideiglenes
hatállyal bejegyzett bentlakásos intézmények további működtetésének feltételeit.
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Jelenleg  összesen  491  bentlakásos  intézmény  működik  ideiglenes  működési  engedéllyel,
ebből 338 állami,  85 önkormányzati,  20 nem állami és 48 egyházi  fenntartású.  A további
folyamatos  működés  biztosítása  érdekében  az  előterjesztés  lehetővé  teszi  az  ideiglenes
hatályú  bejegyzések  2016.  december  31-ig  történő  meghosszabbítását  a  hatályos
szabályozásban  foglalt  feltételek  fenntartása  mellett.  A meghosszabbításról  a  szociális  és
gyámhivatalnak  2015.  március  15-éig  hivatalból  kell  döntenie,  a  döntés  jogerőre
emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzések hatálya meghosszabbodik. 

Mindezek  alapján  kérem,  hogy  önkormányzatunk  részéről  határozatban  fejezzük  ki  a
továbbműködtetés  iránti  szándékunkat  annak  érdekében,  hogy  döntés  meghozatalához
továbbítani tudjuk a megyei szociális- és gyámhivatalnak. 

Amennyiben a Képviselő-testület az intézmény továbbműködtetéséről dönt, úgy a több mint
húsz éve működő intézmény szeretné a Szépkorúak Otthona nevet felvenni.
A névváltozást az indokolná, hogy sok esetben az érdeklődők, hozzátartozók a Szent Donát
Kórházban működő ápolási részleggel összetévesztik. Mellékelem Koromné Palkovics Edit
intézményvezető névváltoztatásra vonatkozó írásos kérelmét.

A névváltoztatással együtt jár az alapító okiratban történő módosítások átvezetése. 
Az  ezzel  kapcsolatos  intézkedéseket  a  Képviselő-testület  ezirányú  döntését  követően  az
intézményvető asszony megteszi.

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

Várpalota,  2014. december 11.

Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 11-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2014. (XII.11.) képviselő-testületi
határozat:

1.) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy a  360/2009.
(XI.26.)  képviselő-testületi  határozattal  alapított  Ápoló  Otthont  (8100  Várpalota,
Honvéd u. 2.) 2014. december 31 után is szándékában áll működtetni.

2.)
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Járási Melinda egészségügyi, szociális és

esélyegyenlőségi referens

2.)  A Képviselő-testület  elhatározza,  hogy  az  Ápoló  Otthon  elnevezését  „Szépkorúak
Otthona” elnevezésre módosítja. 
A  Képviselő-testület  felkéri  az  intézmény  vezetőjét  az  alapító  okirat  módosítását
terjessze a Képviselő testület 2015. február havi ülése elé.

Határidő: 2015. február havi Képviselő-testületi ülés
Felelős: Intézményvezető

Várpalota,  2014. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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