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ELŐTERJ ES ZTÉS
- a Képviselő-testülethez A szociális otthon végleges engedélyéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasváriban az idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos
ellátást a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban:
Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti intézmény biztosítja.
I.
A szociális otthon ellátottjai ideiglenes elhelyezése, az idősek átmeneti otthona
épülete használatba adásának utólagos jóváhagyásáról szóló 276/2016. (X.27.) Kt. számú
határozat mellékletét képező tájékoztató anyagban már ismertettem a testülettel a szociális
otthon végeleges engedélyével kapcsolatban eddig megtett intézkedéseket, az alábbiak
szerint:
„A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az alábbi tartalmú megkeresésben ismertettem az
ideiglenes engedély kapcsán kialakult intézkedési lehetőségeket:
I.
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek
részére nyújtott bentlakásos ellátások közül a Kornisné Központ a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása
állami feladatot ellátási szerződés keretében biztosítja.
A Kornisné Központ az idős és fogyatékos személyek bentlakásos intézménye ellátások ideiglenes engedélye
vonatkozásában tett intézkedésekről szeretném tájékoztatni, egyben segítségét kérni az ideiglenes engedély –
2016. december 31. - meghosszabbítása ügyében.
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint fenntartó két alternatívában gondolkodhat, az egyik a TÁRS projekt
EFOP 1.9.1-VEKOP 15-2016-00001 „a fogyatékos személyek intézményi kiváltása támogatott lakhatás
megvalósításával” megjelölésű pályázat keretében férőhelykiváltás.
A másik alternatíva, amennyiben a pályázat az év végéig nem nyer befogadást az ellátottak végleges
elhelyezés e – működési engedél yeztetési eljárás lefolytatása mellett - a Kornisné Központ területén lévő jelenleg
más nem állami fenntartó szociális intézmény használatában lévő, ill. más önkormányzati tulajdonú épületben.
Szükség esetén ellátotti létszám csökkentés, ami az utolsó lehetőségként merülhet csak fel.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. szeptember 23. napján kelt
megkeresés ében előzet es - pályázat jel enlegi állásával kapcsolatos - tájékoztatás kér ésemre azt a választ adta,
hogy a társadalmi egyeztetést követően a pályázati felhívás megj elenése után az FSZK együttműködési
megállapodást köt majd a leendő pályázókkal.
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Mindezek alapján kérem tájékoztatását, hogy az SZGYF tud-e valamit a pályázat jövőbeni alakulásáról, ill.
hogy a pályázat befogadása alapul szolgálhat-e az ideiglenes engedélyek meghosszabbításához 2016. évben.”

Az S ZGYF a megkeresésre nem reagált. Telefonon történt megkeresés alapján kérték,
hogy a fenntartó jelezze, ha bármilyen intézkedési kötelezettségük van a témában.
Ezen kérésre tájékozattuk az S ZGYF-et, hogy a megkeresést azért küldtük el a részükre
mert az intézkedések állami feladatellátást is érintenek, és amennyiben ezzel
kapcsolatban észrevételük, véleményük van azt tegyék meg. Jelen előterjesztés keltéig
erre válasz nem érkezett.
Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a végleges engedély megszerzéséhez szükséges
intézkedések, átalakítások mindenképpen szükségessé tették az épület (Vasvári Pál u.
87. szám alatti ingatlan „A” épület) kiürítését, ezen átalakításokkal azonban azért várt
mindeddig az intézményvezető, mert 2016. évben egyeztetések folytak a támogatott
lakhatással történő kiváltás kapcsán. Mindvégig bíztunk abban, hogy a fogyatékos
személyek intézményi ellátása kiváltása támogatott lakhatás megvalósításával
kapcsolatos TÁRS Projekt EFOP 1.9.1-VEKOP 15-2016-00001 projekt befogadott pályázat
kapcsán végleges engedélyt kaphat az intézmény.
Ennek ellenére az intézményvezetővel folyamatos egyeztetéseket folytattunk arra az esetre, ha
mégsem valósulhatna meg a pályázat útján a támogatott lakhatás. Ez esetre is elkészült több
forgatókönyv.
II.
A támogatott lakhatás ügyében különösen az alábbi írásbeli intézkedéseket
tettem, egyeztetéseket folytattam:
II.1. 2016. január 5. napján kelt megkeresésemben az S ZGYF tájékoztatását kértem az
alábbiak vonatkozásában:
„2013. szeptember 19. napján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatói tárgyalójában tartott
egyeztet ésen elhangzott, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakban a nagy férőhelyszámú fogyat ékos személyek
bentlakásos intézménye kiváltása projekt keretében az Önkormányzat és a Főigazgatóság együttműködi k az
erre irányuló pályázatokon való részvétel érdekében. Ezt követően több alkalommal kerestük a Főigazgatóságot
a lehetőségek feltárása érdekében.
Városunkban a fogyatékos személyek otthona és az idősek otthona szolgáltatás 2016. december 31. napjáig
rendelkezi k ideiglenes működési engedéllyel. A végleges, határozatlan idejű működési engedély kiadásának
akadályát képezi az ellátást biztosító épület olyan jellegű átalakítása, melyet az épület adottsá gainál fogva
építészetileg nem lehet megoldani.
Megoldást az jelenthetne, ha a fogyatékos személyek intéz ményi ellátása kiváltásra kerülhetne támogatott
lakhatás megvalósításával, ezáltal az idős ellátottak elhelyezhetők lennének az épületben a jogszabályi
követ elményeknek megf elelően.
Mindezekr e tekintettel kér em szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy van e lehetőség a támogatott lakhatás
mielőbbi megvalósítására Tiszavasváriban, milyen pályázati lehetőségek adottak ezz el kapcsolatban, illetve a
megvalósítás mielőbbi megkezdése érdekében milyen döntéseket kell meghoznunk.
Kérem fentiekr e vonat kozóan Főigazgató Úr mielőbbi tájékoztatását, figyelemmel arra is, hogy a Képviselő testületet megfelelően tájékoztatni tudjam a lehetséges alternatívákról. ”

II.2. 2016. augusztus 17. napján az alábbi ismételt megkereséssel éltem a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Szentkatolnay Miklós irodavezető/projektmenedzser felé:
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„2016. július 19. napján elektronikus levélben tájékoztatott, hogy a fogyatékos személyek intézményi ellátása
kiváltása támogatott lakhatás megvalósításával kapcsolatos pályázat előkészületei ügyében, a 2016. július 21.
napjára tervezett TÁRS Projekt EFOP 1.9.1-VEKOP 15-2016-00001 Szakmai Konzultációs Testület alakuló
ülését elhalasztják, tekintettel arra, hogy a testület működésével kapcsolatosan az EMMI -vel további
egyeztet ések váltak szükségessé.
A Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 87. sz.) intézmény az idős, demens és fogyatékos
személyek r észére nyújtott bentlakásos ellátások vonatkozásában ideiglenes engedéllyel r endelkezik, melynek
hatálya 2016. december 31. napja, így intézkedési ter v kidolgozása válik szükségess é az ellátások további
biztosítása érdekében.
(A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet 2015. január 1. napjától hatályos 50. § (1) bekezdése
értelmében: A működést engedélyező sz erv a 2014. december 31 -én vagy azt követően hatályukat veszítő
ideiglenes hatályú bejegyz ések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig más
jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan idejű
bejegyzéshez szükséges feltét elek megteremt ésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az ennek érdekében igényelt
európai uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A működést engedélyező szerv a
meghosszabbítás kérdés ében 2015. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az ideiglenes hatályú
bejegyzés hatálya meghosszabbodik.)
Tekintve, hogy a 2016. július 19. napján megküldött tájékoztatásukat követően újabb értesítést nem küldtek
részünkre szükséges és halaszthatatlan annak kidolgozása, hogy pályázat hiányában hogyan működhet tovább
2017-től a bentlakásos ellátások vonatkozásában az intézmény.
Tekintve, hogy a végleges, határozatlan idejű működési engedél y kiadásának akadályát képezi az ellátást
biztosító épület olyan jellegű átalakítása, melyet az épület adottságainál fogva építészetileg nem lehet
megoldani, az önkormányzatnak, mint fenntartónak végső es etben a l étszámon és az elhelyezési feltétel eken
kell változtatnia a végleges engedély kiadása érdekében.
Tekintettel arra, hogy az ideiglenes bejegyzés hatálya 2016. december 31. napján lejár, és az ellátás folyamatos
biztosításához kiemelten fontos ellátotti és önkormányzati érdek fűződik, kérem tájékoztatását, hogy a
„fogyatékos szem élyek intézményi ellátásának kiváltása támogatott lakhatás megvalósításával” megjelölésű
pályázat előkészületei hogyan állnak, előreláthatólag az év végéig olyan szintre hozható-e a projekt, amellyel a
végleges működési engedély iránti kérelem benyújtható az engedélyező hatóság felé.”

Mindezeket követően azután, hogy az Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.-hez (a továbbiakban: FS ZK) „a fogyatékos személyek
intézményi ellátása kiváltása támogatott lakhatás megvalósításával” pályázat
előkészületei ügyében a 2016. július 21. napjára tervezett T ÁRS Projekt EFOP 1.9.1-VEKOP
15-2016-00001 Szakmai Konzultációs Testület alakuló ülését elhalasztotta, - újabb
megkeresésemre a 2016. szeptember 23. napján kelt megkeresésében arról
tájékoztatott, hogy a társadalmi egyeztetést követően a pályázati felhí vás megjelenése
után az FS ZK együttműködési megállapodást köt majd a leendő pályázókkal.
Arra tekintettel azonban, hogy a pályázat végkimenetele nem látható, ill. annak útján
nem látjuk biztosítottnak a végleges engedély megszerzését, további meghosszabbí tásra
pedig nincs lehetőség, az idő rövidségére tekintettel szükségessé vált az átlakítási
munkálatok elvégzése.
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III.
1. Az I., II. pontban foglaltak intézkedések kapcsán, illetve azok eredményei
ismeretében egyeztettem az intézményvezetővel és kértem, hogy a támogatott lakhatás
kimenetele ismerete hiányában készüljön intézkedési terv a végleges engedély
megszerzésére.
Az intézményvezető ekkor már a kormányhivatallal is egyeztetett a végleges
engedélyeztetés kapcsán, megküldve az ezzel kapcsolatos – jelen előterjesztés határozattervezet részének 1. mellékletében foglalt - írásbeli intézkedési tervet, mely javaslatról a
2016. október 18. napján kelt 5-143/2016. ügyiratszámú levelemben az önkormányzat
nevében egyeztetést kezdeményeztem a végleges engedély megszerzése kapcsán.
A kormányhivatal képviselői 2016. október 25. napján, helyszínen ellenőrzés keretében
győződtek meg arról, hogy a fűtési rendszer az „A” épületben működik, az ellátottak
visszaköltöztetése folyamatban van.
Az intézményvezető tájékoztatta azonban az engedélyező hatóság képviselőit, hogy a volt
idősek átmeneti otthona épületére az intézménynek 2016. november 30. napjáig
továbbra is szüksége van, tekintettel arra, hogy a végleges engedély megszerzéséhez olyan
átalakításokra van szükség, melyek az „A” épületet érintik. Ezeket az átalakítási
javaslatokat a kormányhivatal képviselőivel az intézményvezető ismertette. A helyszíni
egyeztetések alkalmával a kormányhivatal az intézményvezető javaslatait elfogadta.
Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a végleges engedély megszerzéséhez szükséges
intézkedések, átalakítások mindenképpen szükségessé tették az „A” épület kiürítését,
ezen átalakításokkal azonban azért várt mindeddig az intézményvezető, mert 2016. évben
egyeztetések folytak a támogatott lakhatással történő kiváltás kapcsán. Mindvégig
bíztunk abban, hogy a fogyatékos személyek intézményi ellátása kiváltása támogatott
lakhatás megvalósításával kapcsolatos TÁRS Projekt EFOP 1.9.1-VEKOP 15-2016-00001
projekt befogadott pályázat kapcsán végleges engedélyt kaphat az intézmény.
Ennek ellenére az intézményvezetővel folyamatos egyeztetéseket folytattunk arra az esetre, ha
mégsem valósulhatna meg a pályázat útján a támogatott lakhatás. Ez készült el a fentiekben
említett intézkedési terv.
III.2. M indezeken túl az előterjesztés határozat-tervezet részének 2. mellékletét képezi az
intézményvezető által tervezett költségkalkuláció, az „A” épületen - jogszabályoknak
történő megfelelősége érdekében – elvégzett átalakítási munkálatok költségéről.
Tájékoztatom a testületet, hogy az átalakítási munkálatok mellett ellátotti létszám
csökkentés válik szükségessé, illetve újabb épületrészt kell bevonni az ellátás biztosítása
érdekében. Az érintett épület jelenleg a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete
használatában van, melyben fogyatékos nappali ellátást működtetnek, mely
feladatellátásra a TELS E és az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés van
hatályban. M indezek miatt a TELSE képviseletre jogosult tagjával az egyeztetéseket
lefolytattuk, a kormányhivatallal, mint engedélyező hatósággal szintén egyeztettük az
elképzeléseket. A TELS E részére a Civil Házban javaslom, hogy biztosítsa a
feladatellátáshoz szükséges használati jogot bérlet formájában az önkormányzat, ez
külön előerjesztés részét képezi, mely javaslatom a TELSE is elfogadta. A kormányhivatal a
Civil Házat megtekintette, az az engedélyezési szempontoknak megfelel.
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Tekintettel tehát arra, hogy a Kornisné Központ által működtetett fogyatékos személyek
bentlakásos ellátása, valamint az idősek bentlakásos ellátása feladatellátásra ideiglenes
hatályú engedéllyel rendelkezik az intézmény, és az épület adottságaira tekintettel az
ellátottak elhelyezése nem valósítható meg átalakítás és ellátotti létszámcsökkentés nélkül a
jogszabályi feltételeknek megfelelően, javaslom a határozat-tervezet mellékletében
foglaltak figyelembe vételével az átalakítások végrehajtását, és az ellátotti létszám
csökkentését. Az ideiglenes engedély 2016. december 31. napjáig szól, melynek
meghosszabbítására a jogszabály a továbbiakban nem ad lehetőséget.
Az ellátottak létszámát 25 fővel javasolja csökkenteni az intézményvezető, az előterjesztés
3. mellékletét képező megkeresésében foglalt megosztásban, az alábbiak szerint:
10 fő idős ellátott
5 fő demens ellátott,
10 fő fogyatékkal élő személy
A dolgozók vonatkozásában a fenti létszámcsökkentés kapcsán – a 88 fős ellátotti létszámra
vetítve - a személyi minimumfeltételeket az előterjesztés 1. mellékletét képező
megkeresésben ismerteti az intézményvezető.
Az intézményvezető tájékoztatatás szerint 2 fő tartós távolléten lévő kismama
helyettesítésére határozott időre felvett dolgozónak 2016. december 31. napján
megszűnik a szerződése, míg 1 fő tartós távolléten lévő kismama helye nincs betöltve. 1
főnek 2016. november 30. napjával megszűnt a jogviszonya nyugdíjazás miatt.
M indezek alapján az ellátotti létszám csökkentése nem jár foglalkoztatási jogviszony
megszüntetéssel. Van olyan tartós távolléten lévő dolgozó, akit a későbbiekben más területre
kíván áthelyezni az intézményvezető és tekintve, hogy jövő évben is lesznek nyugdíjazások az
ellátotti létszám csökkentése kapcsán fenti intézkedések elegendőnek bizonyulnak.
Mindezek alapján megkérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni a
határozat-tervezet elfogadni szíveskedjen.
Tiszavasvári, 2016. november 18.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

6

1.melléklet a s zociális otthon végleges engedélyéről szóló előterjes ztéshez
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HATÁRO ZAT-TERVEZET
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK
……/2016. (…….) Kt. számú
határozata
A szociális otthon végleges engedélyéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A szociális otthon végleges
engedélyéről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
I.
A Kornisné Liptay Elza S zociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban:
Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti intézmény által biztosított
idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás kapcsán, a
végleges működési engedélynek való megfelelés vonatkozásában dönt arról, hogy a
határozat 1. mellékletét képező intézkedési tervet jóváhagyja, melynek alapján az
ellátotti létszámot az alábbiak szerinti bontásban 25 fővel csökkenti:
10 fő idős ellátott
5 fő demens ellátott,
10 fő fogyatékkal élő személy.
II.
A jelen határozat I. pontjában foglalt intézkedési terv végrehajtásához szükséges
átalakítási munkálatokat a jelen határozat 2. mellékletében foglalt költségkalkulációval
együtt jóváhagyja.
III.
Felkéri a polgármester, hogy a végleges engedélyhez szükséges működési engedély
iránti kérelmet az engedélyező hatósághoz nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

11

1.

melléklet „A szociális otthon végleges engedélyéről szóló …/2016. (…) Kt. számú határozathoz”
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2.melléklet „A szociális otthon végleges engedélyéről szóló …/2016. (…) Kt. számú határozathoz”
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