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J     A     V     A     S     L     A     T   

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának és működési engedélyének módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

Az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  (a
továbbiakban:  ESZI)  intézményvezetője  2017.  február  7-én  kelt  levelében  tájékoztatta
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét az intézményt érintő változásokról. 
A levél az előterjesztés 1. számú melléklete. E változások oka egyrészt, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  TOP-6.6.2-15.  Szociális  alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése című pályázaton sikeresen pályázott, ezáltal megvalósulhat az
ESZI  Batsányi  úti  és  Magyar  úti  telephelyének  felújítása.  A  változások  másik  oka
jogszabályváltozáson alapul.
Az  ESZI  intézményvezetője  a  felújítással  járó  költözés  és  a  jogszabályváltozás
kapcsán  azzal  a  kéréssel  fordult  Önkormányzatunkhoz,  hogy  a  Batsányi  úti
telephelyen  lévő  időskorúak  gondozóháza  szociális  szolgáltatás  a  továbbiakban  a
Barátság  úti  telephelyen  lévő  idősek  otthonában  kerüljön  elhelyezésre,  egyben  a
korábbi ellátási forma átalakul idősotthoni ellátássá.

Az intézmény a Batsányi úti telephelyen (I. számú Gondozási Központ, 2400 Dunaújváros,
Batsányi út 15/a.) az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- házi segítségnyújtás (90 férőhely)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (40 fő)  
- szociális étkeztetés
- időskorúak gondozóháza / átmeneti ellátás (10 férőhely)
A Magyar úti telephelyen (II. számú Gondozási Központ, 2400 Dunaújváros, Magyar út 32.)
az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- házi segítségnyújtás (63 férőhely)
- szociális étkeztetés
- nappali ellátás /idősek klubja (30 férőhely)
- demens nappali ellátás (7 férőhely)
Dunasor székhelyen működik a tartós bentlakásos ellátás / idősek otthona 174 férőhelyen.
A  Barátság  út  27.  szám alatti  telephelyen  szintén  tartós  bentlakásos  ellátás  /  idősek
otthona működik 25 férőhelyen.

A Batsányi úti telephelyen felújításra kerülnek a lakószobák, az egészségügyi helyiségek, a
nővérszoba és konyha. A Magyar úti telephelyen a teljes épület felújításra kerül: a tető, a
homlokzat,  akadálymenetesített  vizesblokk kerül  kialakításra,  felújítják a teljes konyhát,  a
közös helyiségeket és az irodahelyiségeket.
A felújítások során első lépésben a Batsányi úti telephelyről költöztették el az ellátásokat. Az
időskorúak gondozóháza szolgáltatást  igénybe vevő 10 fő  ellátottat  a  Barátság úti
telephelyen helyezték el.

Az étkeztetés szociális szolgáltatás a Magyar úti telephelyen kerül elhelyezésre a felújítás
ideje alatt, ez – a havonta megküldött kihasználtsági mutatók szerint – a helyben fogyasztók
esetében átlagosan napi 10 fő ellátottat, elvitel esetén pedig átlagosan napi 100 fő ellátottat
érint.  A  házi  segítségnyújtás  és  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  szolgáltatások
esetében a felújítással járó költözés ellátottat nem érint. A Magyar úti telephely felújításakor
pedig az ellátásokat  áthelyezik  a Batsányi  úti  telephelyre.  A felújítás során az intézmény
nagy figyelmet fordít arra, hogy az ellátotti érdekek ne sérüljenek. A pályázattal kapcsolatos
előterjesztéseket a Városfejlesztési Igazgatóság Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi
Osztálya készíti elő. A felújítás tervezett ütemezését bemutató táblázat az előterjesztés  2.
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számú mellékletében található.
I. 

A Barátság úti telephelyen korábban emelt szintű ellátást biztosító idősek otthona működött.
Az emelt szintű ellátást biztosít idősek otthonát Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
595/2011.  (XII.15.)  KGY.  határozatával  minősített  át  2012.  január  10.  napjától  alapszintű
ellátást nyújtó idősek otthonává, a férőhelyszám változatlanul hagyásával.
Az  emelt  szintű  idősek  otthonában  a  lakókkal  kötött  megállapodás  alapján  minden  lakó
egyedül használt egy szobát (saját bútorokkal berendezve), valamint két szobához tartozik
egy fürdőszoba. Ezen szolgáltatásért az ellátottak bekerüléskor egyösszegű térítést fizettek.
2011-ben a lakók az átminősítéshez hozzájárultak, azonban a férőhelybővítéshez nem. 
Az  akkori  döntések  értelmében  a  döntések  időpontjában  betöltött  férőhelyek
megüresedésekor  válik  lehetővé  a  20  főről  40  főre  történő  férőhelybővítés,  amelyhez
azonban a tárgyi (lakószobák berendezése), és személyi (a szakmai létszámot 3 fővel való
bővítése) feltételek hiányoztak. 
A Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala,  mint  működést  engedélyező
hatóság döntése – a 2012. április 23-án kelt működési engedély módosítása iránti kérelem –
alapján a Barátság út  27.  szám alatti  telephelyen a 20 átlagos szintű férőhely 5 átlagos
szintű  férőhellyel  bővült. Így  a  jelenlegi  működési  engedély  alapján  a  Barátság  úti
telephelyen  lévő  idősek  otthonában  25  férőhelyen  helyezhetők  el  ellátottak.  Ez  az
engedélyezett létszám, amely jelenleg betöltött. 

Az épületben 21 db kétszemélyes szobát alakítottak ki, ezek közül 7 db szoba még
egyszemélyes. A szobákban a tárgyi feltételek adottak az ellátotti elhelyezéshez.
Így itt összesen 35 férőhelyet tud biztosítani az intézmény, amelyből (a jelenlegi működési
engedély alapján)  24-25 férőhely betöltött,  tehát  a Batsányi  úti  telephely lévő időskorúak
gondozóháza  szolgáltatás  ellátottai  (10  fő)  elhelyezhetőek  a  Barátság  úti  telephelyen.  A
változásokról  az intézményvezető az ellátottakat  írásban tájékoztatta,  akik  azt  tudomásul
vették, erről írásban nyilatkoztak.

2017.  január  1-jétől  az  átmeneti  ellátásokat  illetően  jelentősen  megváltoztak  a  szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Szt.)
rendelkezései.  Az  Szt.  138.  §  (4)  bekezdése  szerint  átmeneti  elhelyezést  nyújtó
intézmény – az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével
– 2022. december 31-éig működhet. 
A törvényjavaslat szerint: „a profiltisztítás és a szolgáltatások igénybevételének rugalmassá
tétele érdekében hosszabb távú célként fogalmazódott meg, hogy az átmeneti szolgáltatási
formák, mint önálló szolgáltatási típusok kerüljenek kivezetésre a szociális ellátások
rendszeréből.”  Az  átmeneti  intézmények  megszüntetését  követően  a  továbbiakban  az
átmeneti  ellátást  igénylő  ellátottak  számára  az  egyéb  bentlakásos  elhelyezési  formák
keretein belül kell  az átmeneti  ellátást határozott  időre kötött  megállapodással biztosítani.
Mindezek  alapján  tehát  2023-ig  az  időskorúak  gondozóházából  (átmeneti  ellátás)  idősek
otthonává kell átalakulni.

Fentiek szerint  ezért az átmeneti  ellátás megszüntetése (átalakulása)a fentiek szerint
szakmailag támogatandó.
A Barátság  úti  telephelyen  25-ról  35-re  emelkedne  a  férőhelyek  száma,  összesen  –  a
dunasori  174 férőhellyel  –  tehát  209 férőhelyen  biztosítaná az  intézmény az  idősotthoni
ellátást.

Fenti változások átvezetéséhez szükséges:
a) az alapító okirat módosítása,
b) a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása (a továbbiakban: működési
engedély módosítása).
A működési engedély módosításához szükséges: a személyi és tárgyi feltételek meglétének
vizsgálata, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük  feltételeiről  szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM  rendelet  (a  továbbiakban:  SzCsM
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rendelet) alapján.
A  bentlakásos  intézményben  biztosítani  kell  a  napi  huszonnégy  órás  szolgálatot,  a
folyamatos  működéshez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételeket.  Az  intézmény  tárgyi
feltételeit  az  SzCsM  rendelet  41.  §-a  írja  elő. A tárgyi  feltételek  az  intézményvezető
tájékoztatása szerint 35 férőhelyre biztosítottak. 

A személyes gondoskodás egyes formáinak létszámnormáit az SzCsM rendelet 2. melléklete
tartalmazza.  Az  ellátásban  részesülő  személyekkel  közvetlenül  foglalkozó,  személyes
gondoskodást végző személyek legalább nyolcvan százalékának szakképzettnek kell lennie
bentlakásos  intézményi  ellátás  esetén.  A  szakmai  létszámnorma  –  a  szolgáltatások
biztosítása  érdekében  –  a  szociális  intézményben  kötelezően  alkalmazandó  legkisebb
létszámot  jelenti.  Az  ellátotti  létszámot  külön  kell  vizsgálni  a  székhelyre  és  az  egyes
telephelyekre.  A bentlakást  nyújtó  intézményben  a  három  műszakos  folyamatos  ellátást
biztosító  intézményben  –  az  ápolói-gondozói  feladatok  ellátásához  minimálisan  5  fő
alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a kisegítő személyzeten kívül.
Szakmai létszám 35 férőhelyre: 

Jogszabály alapján
meghatározott 35

férőhelyre

Meglévő 

Intézményvezető 1 fő 1 fő

Orvos (100 férőhely alatt) Heti 4 óra Heti 4 óra

Intézményvezető  ápoló  (100  férőhely
felett)

- -

Ápoló,  gondozó (100 férőhelyre vetítve
24 fő)

8,4 fő Jelenleg 25 férőhelyen: 6 fő

35 férőhelyen: 10 fő

Mozgásterapeuta (ajánlott létszám) 100
férőhelyig

Heti 4 óra Heti 4 óra

Szociális  és  mentálhigiénés  munkatárs
(50 férőhelyre vetítve 1 fő)

1 fő 1 fő (az időskorúak
gondozóháza szakfeladatról

1 fő ápoló-gondozó)

Szociális  és  mentálhigiénés
csoportvezető  (legalább  4  fő  szoc.  és
menthig.  munkatárs  alkalmazása
esetén)

1 fő 1 fő

Foglalkoztatásszervező (ajánlott létszám
100 férőhelyre vetítve 1 fő)

0,35 fő -

Osztályvezető ápoló (50 férőhelyenként
1 fő)

1 fő 1 fő

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  94/2012.  (III.08.)  határozatával
meghatározta a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti intézmény szakmai és technikai
létszámát. Az eredeti határozat az előterjesztés 3. számú melléklete. E határozat 10. pontja
szerint: „A fenntartó vállalja, hogy a 2. pontban leépített álláshelyet 5 éven belül nem állítja
vissza, kivéve ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a
többcélú kistérségi társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.” Az 5
év (2012. március 15. napjától számítva) letelt.

Jelenlegi szakmai létszámok:
-  a  Batsányi  úti  időskorúak  gondozóháza  szociális  szolgáltatás  (10  férőhelyre):  1  fő
gondozási központ vezető és 5 fő ápoló, gondozó;
- a Barátság úti telephelyen pedig: 1 fő részlegvezető ápoló és 6 fő ápoló, gondozó.

4



Intézményvezető  asszony  javaslata  szerint  az  átmeneti  ellátáson  dolgozó  5  fő  ápoló-
gondozó  álláshely  átkerül  a  Barátság  úti  telephelyre,  úgy,  hogy 4  fő  továbbra  is  ápoló-
gondozó álláshely marad, 1 álláshely mentálhigiénés álláshellyé alakul át. 
Az átsorolással a 35 férőhelyre a szakmai létszám 10 fő ápoló-gondozó (a három műszakos
beosztás miatt),  1 fő részlegvezető és 1 fő mentálhigiénés munkatárs lenne.  A szakmai
létszámok így az SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelnek.

II.

Az átalakulással együtt a különböző szolgáltatások munkakörei is változnak:

A Batsányi úti telephelyen (I. számú Gondozási Központ)
- idősek átmeneti otthona

- 1 fő gondozási központ vezető
- 5 fő ápoló, gondozó

- házi segítségnyújtás
- 1 fő vezető gondozó
- 12 fő szociális gondozó

- étkeztetés (változás nem érinti)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (változás nem érinti)

Átalakulás után:
- házi segítségnyújtás

- 1 fő gondozási központ vezető
- 1 fő vezető gondozó
- 12 fő szociális gondozó

A Magyar úti telephelyen (II. számú Gondozási Központ)
- házi segítségnyújtás

- 1 fő gondozási központ vezető
- 11 fő szociális gondozó

- idősek klubja (nappali ellását) (változás nem érinti)
- étkeztetés (változás nem érinti)

Átalakulás után:
- házi segítségnyújtás

- 1 fő vezető gondozó
- 11 fő szociális gondozó

Tehát  a  Magyar  úti  telephelyen  működő  házi  segítségnyújtás  szakfeladaton  lévő
gondozási központ vezető álláshely vezetői gondozói álláshellyé változna, a Batsányi
úti  telephelyen  pedig  az  időskorúak  gondozóháza  szakfeladaton  lévő  gondozási
központ vezető álláshely a házi segítségnyújtás szakfeladatra kerülne át.

Az intézményvezető tájékoztatása szerint az átsorolások megoldhatóak, mivel a képesítési
feltételek  megfelelnek  a  jogszabályban  előírtaknak,  többletforrást  az  intézmény  a
munkakörök átsorolása miatt nem igényel. 
Az  átsorolás  esetén  a  költségvetési  támogatás  összegében  a  Magyarország  2017.  évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján változás nincs.

A  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  és  hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet  alapján
a  fenntartó  köteles  kérelmezni  az  adatmódosítást,  ha  a  szolgáltatói  nyilvántartásba
bejegyzett adatok megváltoznak. Az adatmódosítás iránti kérelemhez  csatolni kell: 
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- a szolgáltató alapító okiratának másolatát, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt
bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát;
- szakmai programot;
- azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik és
más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört
betöltő  személyeknek  a  szakképesítését  bizonyító  okirat,  illetve  a  tanfolyam  elvégzést
bizonyító okirat másolatát;
-  a  szolgáltató  és  a  kötelezően  alkalmazandó  személyek  egybehangzó  nyilatkozatát,
amelyben kijelentik,  hogy az adott  munkakörre előírt  kötelező létszámfeltételek teljesítése
érdekében  közalkalmazotti  jogviszonyt,  munkajogviszonyt,  illetve  munkavégzésre  irányuló
egyéb  jogviszonyt  létesítettek,  vagy  legkésőbb  az  engedélyes  működésének  kezdő
időpontjáig létesítenek.
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint az engedélyes – ha a működést engedélyező
szerv későbbi időpontot nem állapít meg – a bejegyzés jogerőre emelkedésének időpontjától
kezdődően működtethető. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 59.
§  12.  pontja  alapján  a  polgármester  –  a  közgyűlés  által  átruházott  hatáskörben  –
megkéri az Önkormányzat fenntartásában lévő gyermekjóléti intézmények működési
engedélyét.
Az  SzCsM  rendelet  14.  §-a  alapján  a fenntartó  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi
Főigazgatóság  módszertani  feladatokat  ellátó  szervezeti  egysége  részére  a  szociális
szolgáltatók, intézmények szakmai programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett
véleményezéséért  szakértői  díjat  fizet,  amelynek  összege  működési  engedélyenként
szociális intézmény esetén 24 000 forint.  A költség fedezete Önkormányzatunk 2017.  évi
költségvetésében rendelkezésre áll.

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében 2015.
január 1. napjától az alapító okiratot és annak módosítását a kincstár által rendszeresített,
formailag kötött formanyomtatvány alkalmazásával kell kiadni. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
167/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerint  a  költségvetési  szerv  létesítő  okiratát  érintő
módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat,
valamint  az  alapító  okirat  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  változata
csatolásával, a változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti, 
A  167/C.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a  kérelmet  az  adat  keletkezésétől,  illetve
megváltozásától számított nyolc napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.
Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz:
I.  határozati  javaslat  az  időskorúak  gondozóházának  idősek  otthonává  történő
átalakulásáról szól és a Közgyűlés korábbi, 94/2012. (III.08.) határozatát módosítja.
II.  határozati  javaslat az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet
Idősek  Otthonai  alapító  okirat  módosításának  jóváhagyására  vonatkozik.  A
formanyomtatványnak  megfelelő  módosító  okiratot  a  II.  határozati  javaslat  1.  számú
melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  a II. határozati
javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést  a szociális,  egészségügyi,  és lakásügyi  bizottság,  valamint  az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság a 2017. május 16-i üléseken tárgyalta. Mivel a bizottsági ülésekre
a közgyűlési  postázást  követően került  sor,  ezért  a  bizottságok véleményét  a bizottságok
elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé:
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I.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (V. 18.) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai az
időskorúak gondozóházának idősek otthonává történő átalakulásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézménynek a Dunaújváros, Batsányi utca 15/a.
Szám alatti  telephelyén  működő  időskorúak  gondozóháza  átmeneti  elhelyezést  nyújtó
szociális  szolgáltatást  a  szolgáltatói  nyilvántartásba  történő  bejegyzést  követően  a
Dunaújváros,  Barátság  út  27.  szám  alatti  telephelyén  idősek  tartós  bentlakásos
ellátásaként  kívánja  működtetni  úgy,  hogy  a  Barátság  út  27.  szám  alatti  telephelyen
található idősek otthona férőhelyszámát az időskorúak gondozóházának engedélyezett
létszámával 25-ről 35-re, azaz 10 fővel megemeli.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban
foglalt  döntésnek  megfelelően,  a  szolgáltatói  nyilvántartásban  rögzített  adatok
módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester      
                -    a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:    a határozat megküldésére: 2017. május 26.

az adatmódosítás benyújtására: 2017. július 28.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros,  Dunasor  15.  szám alatti
intézmény  szakmai  és  technikai  létszámának  meghatározásáról  szóló  94/2012.  (III.08.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
-  a  határozat  1.  pontjának  4.  és  5.  francia  bekezdéseiben  a  „házi  segítségnyújtás  által
ellátható  személyek”  szöveg  „házi  segítségnyújtás  által  személyi  gondozásban  ellátható”
szövegre módosul,
-  a  határozat  1.  pontjának 6.  francia bekezdésében a „férőhelyszámát  25 főben” szöveg
„férőhelyszámát 35 főben” szövegre módosul,
- a határozat 3. pontjának c) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„f) Barátság út 27. szám alatti idősek otthonában a szakmai álláshelyek számát 12 főben,
az alábbiak szerint határozza meg:

Részlegvezető ápoló 1 fő

Ápoló, gondozó 10 fő

Mentálhigiénés munkatárs 1 fő”
- a határozat 3. pontjának f) alpontja az alábbiak szerint módosul:
„f) Batsányi u. 15/a. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek számát 14
főben, az alábbiak szerint határozza meg:

gondozási központ vezető1 fő

vezető gondozó 1 fő

szociális gondozó 12 fő”
- a határozat 3. pontjának h) alpontja az alábbiak szerint módosul:
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„h) Magyar u. 32. szám alatti  házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek számát  12
főben, az alábbiak szerint határozza meg:

vezető gondozó 1 fő

szociális gondozó 11 fő”

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros,  Dunasor  15.  szám alatti
intézmény  szakmai  és  technikai  létszámának  meghatározásáról  szóló  94/2012.  (III.08.)
határozata 3. pontjának d) alpontját hatályon kívül helyezi.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát továbbra is 117,5 főben
állapítja meg.

II.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (V. 18.) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 18/2016. (I.21.) határozattal elfogadott Alapító Okirata
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 12790-3/2017.

Módosító okirat

Az Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
költségvetési  szerv  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése által  2016.  január  29.
napján kiadott, 964-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  …./2017.
(V.18.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.1. pontjában az „időskorúak gondozóháza” elhagyásra kerül.

2. Az Alapító Okirat 4.3. pontjában az „(f)  Időskorúak gondozóháza legfeljebb egyévi időtartamra
teljes körű ellátást biztosít azon időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek
számára,  akik  önmagukról  betegségük  miatt  vagy  más  okból  időlegesen  nem  képesek
gondoskodni.”  elhagyásra  kerül  a  további  szerkezeti  egységek  számozásának  értelemszerű
megváltozásával.

3. Az Alapító Okirat 4.4. pontjában a „102025” „Időskorúak átmeneti ellátása” elhagyásra kerül a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával.

4. Az Alapító Okirat 4.5. pontjában az „időskorúak gondozóháza” elhagyásra kerül.
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Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni.”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban
hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító
okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

     a  polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   2017. május 26.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
vezetője részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester      
   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. május 26.

Dunaújváros, 2017. május 18.

              
Lőrinczi Konrád s.k.

a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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