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I{ATAROZAT

Tiszaug Község Ónkotmányzata (székhely: ó064 Tiszau5 Rikóczi Ferenc út 51)' mint fenntírtó
kételmének he\'t adok és a Tiszaug' Rákóczi FeÍenc út 49. szám alatti székhelyen működő
Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 46-3/2006. száÍJtrí többszóÍósen módosított határozadan
ideiű működési eígedé|yét. 2012. i^|1náÍ 1. ÍIápiátóI - ^z ̂ |ákbi^k szerint módosítom:

Megá[apítom' hogy
o a nappali eltáús _ idősek klubia szociáüs alapszolgáltatás megszűniL, ezzel egyideiűleg
. a2 ápolást' gondozást n}'ríjtó intézményi ellátás - id6sek otthotá féÍóaelyeinek a száma 30

féÍőhelyÍől36 féÍőhelyÍe emelkedik

Áz űgrbm cljátt sz,.k]r2tóSágok sz2k}atósági áIásfogla]ásukat az alábbink szerint adták meg:
Á Bács Kiskun Megyei l{omráayhivatal NéPegeszségiísyi Szal<gazg;ttási Sze*e I{ecskméti'
Kunszenu klósi I{stérségi Népegészségrjgyi Intézet megbízott kistétségr tisztifóotvosa a 2011' december
19 a kelt,1716-3/201,,l. számú szakhatóság] zllásfoghlisában a Tisaug Közscg onkodnányzatx (ó064
1iszaug' Rákóai Fetenc út 51) kéte]méte 2 femtaÍtásában működ6 ó0ó4 Tlszáug' Rákóczi u. 51. s2ám
alitti telephe]yen a Beiecz Sko1asztika Szocifis Int&merryte vonat}ozó működési engedély módosításáaaI<
kiadásához kikótés nákií|hozzájfunt.
Á műkődtetés során a vonatl<ozó kózegévségúgy jogszab,ályok' előíás't be ke taJtani, klilönös

. Az i!ó,''z minőségű wizet folyamatosm b2tositJfl ke ' Uj bakteno]ogr wÍzvizsg.álatot LeI1
végez'tetni az iv&ízhá|óz^t szennyeződése pl' csótöÍés, bóvítés stb. esetéq melyet akkedítált
lábo12tótímben kíadott is'siz llzsg^Ial1 jegyzőkönpTe] kell lgaz orEl.

. Be kel1 taÍtani az ítalános higíénés, úpláIkozás egeszségiigyi és egészségvódelmi elóíásokat, a
dohányzási tilalmat, valamint a veszélyes anyagok és készítmények táÍo]ásán2k, haszná]ztáflak
kőzegészségűgd feltételeít a biztonság, 2 testi éPség és a kómyezet veszélyeztetésének me8elózése
szmpontjából.

Kecskemét Meg}eí Jogrj váÍos Hívatásos on}orrnányzati Tűzoltóság tűzoltoparancsnoká á 2011'
decembcr 19.ei keb I 1a62/2011. szánnn szakh^tósfui állásfog1alásában a Tíszaug Község onLormán1zzta
fenntartásában a Tiszau3 R:íLóczi F' u. 49. szám alatti széLnelyen műkódó Berecz SkolasztiLa Szoctfis
Intézmény mrikódési engedáyének módosításához túzwédelni szempontból hozzájánnt az alábbi ki1rótések
megtafiása meuett:

1' Á m'íköclési engedellyel éaintett épLiletben 6 datab' ,' ott keletkezó tűz oltásáÍa ,lkal'nas tlizoltó
készü&et ke1] készedétben tartani' me1ynek ellenóÍzését' j2vításár' k2Íbánt,Ítását {o]yafixtosxn el
kellvégeztetni.

2. A tt'zpéóe|trtt szabilyzztot át kell do1gozni' és napÍakész állapotb2fi ke1l taftafli a hatályos
j ogszabályokmk megfelelóen.

3' Áz új do]gozókát mu*ába áLisrrk előtt' majd pedig rendszeresen tűzwédelrni oktat,ísban ke]l
részesíteni' melyet ításbm is dokumentj,]ni szükséges'

4' Á villamos úpürású meneh1lési útbín}'t je]zó biztonság1 jelek miikódóLépességét rendszeresen, de
legalább havonta próbával ellenórizni ke[, melyról euenóÍzési n2p1ót ke]l vezetni- Á
mcghibásodott elmeket (a}*rmulátot' |cÍtyaó) haIadektalanul csetél ke .



székhelye:

a fenntartó típusa:

TG2áu8 Kö2sé8 onkorÍnárzxt2
ó064 Tiszáug' Rákóczi FeÍeflc út 51.
15412098 2 03
áIalni |mnt2ttó

Á szociális intézmály

- székhelye:
BeÍecz sko]asztika szociális Inté7mény
ó064 TlszauR Rálióczi FeÍenc út 49.

Ágazati a"onosító
- székhely: s0007194

Á szociáüs szolgáttatások megn€v€zése:

. áPolást' gondozást nÉjtó intézményi eltátás -
idősek otthoía

. családsegítés

. házi segítsécnyijtás

E átható személyek száma: Házi s€ítségnÉtás: 27 tó

FéÍőhelyek száma: Idősek ofthonz: 36 férőh€ly

2
Á fmÍt SzéLhclyen mi]kődó i'rtézmény egységes szerkezetbe foglalt hatátozadan idcjű működési engedélye
a módositást köverően a következó:

Felhívom továbbá a fenÍrtaÍtó figyelntét' hogy köteles kételrnezni a működési ellgedély módosítását' ha
- a működési mgedélÉen feltiintetett ádatok megváltozn2k'
- Á működési engedély módosítását ^z ok bekövetkeztétól számítotÍ: egy hónapon belű kel]

kéÍe]mezni
á) a fenntaÍtó a.lataiban beLőwet]<eő változás miatt'
b) a szocifis szolg:i1tató, intézmény nevének, adószámának megváltozásá' i[etve telephely

r jkddé"i engedcl)ebm 1sze\}eiy megvalrozása nr ia.r.
c) kőzteÍii1et átnevezésébó! átszámozásából adódó cl.nváltozás mi2tt,
d) az e11átási szetzódés adataibm bekóvetkező változás miatt,
e) be nem tö]tött fétóheJyek megszüotetése miatt, vala.1nint házi segítségnyíjtás esetéo az

ellátható szmélyek számána\ je]zótendszets házi segítségnyíjtás esetén a ki|elyezhetó
je]zókészlilékek számának csöLlrentése mi2tt, ha €z intezménye jog.lszony
megszüntetéséve] nem jár'

0 fenntütóvá]tozás miatt, ha az új fenntaJtó a korábbi fenntaÍtó jogutód]ással töfténó
megszi]nése Íévén ]ott léte, vagy a fennt,ftó egyéni vílalkozó halán eseten a vá alkozói
tevékei}séget ónes,e folytatja, vagy a fenntaÍtó egyéd válla1kozó egyéni céget alaPítot!
i11etve átuházással megs zetezte az egyéni cégvagyon betétjéq és e szociális szol8á]tatót,
ja lézmén)n a/ e$áj ceg 9e.z ár:

- Áz elózóekben nem enrlitett esetbeÍI az t mege]ózóen ke[ keÍelmezni' hog)/ a szoclfis szo]gáttatór
ritézménF ekezdenék a módosítís if.ínti keÍelemben fogla1taknak megfe1e1óefl fiúködtebi.

Felhívom a fenntártó EgyelÍnét' hogy köteIes áz mgedélyezó szervnek a vátozást követó tDenöt napon
beliil beielotmi. ha

. a nappa,]r wagy bendakásos intézmelryi el1átásba a szocifis intézmény elielyezéseJe kotább,n nefiI
szokáó épületet (épiiletfészt) vont be, vagy a nappali vagy benda}ásos intezménl elláúsból
Lotíbb,n eÍe a cé]Ía szoMó épiiletet (épi;]etészo von| k!

- a nappali vagy bmdalrísos int€zmény épiiletén éPítési mgeday köteles epítést, bóvítést vag,
átaiakítást wégeztetetq

- ^z engedayezés ,]aPjául szolsíó egyéb iényeges LötiiJnényben változás k<ivetkezett be' fuy
hilőflösen' ha a szociális szolgátató, intézménn telephely vezerője me8Íítozik, vas/ a szakmai
progÍam' i etve ellátási szerzódés lenyeges eleme ine8változik, felt&e, hogy a vá]tozások a
működési engedély módosíúsát nem teszik szükségessé'

. Áz egyház! a nm ]ínani és az ellátási kötelezettségct teljesítőnek nem mjnósűó á]]ami fenrrtattó
alapvo1gáltatás csetm leg.líbb kél hónappal, beÍd2kásos intézményi elátás esetén legalább hat
hón,Ppal korábbáÍ köte]es beje1enteni többek kőzőtt az elsó fohi működést engedélyező



szcrmek' hogy ké(elfiezfu fogja a működési cngedély vissz2vonását, vagy o]yzn módosítását,
amcrynek kövctkeztében iltéZményi jogvlszony megszilntctés*e ketuf so1 kvévc' ha az
ellátottaktó1 megfclelóen 8ondoskodik

|1sry'n.zte1em 
a fenntartót' hogl szociáLis gazgatási bíság kiszabásánzk wan he]yc' ha 2 bejelentési

Lótel.,ettsé8ét hatáfidóben nem teljesíti' kivevc az engedélycés alaP]ául s2okáó egyéb íénycga
köÍiilnényekben bekövetkező vá]tozás bejetentésének esetét.

McgáIapítom' hogy egyebekbm az alaphatátozatban |ogJátak változat1anul trányadó2k'
MegáUapi om' Log1 leJen c rj. iüeréc. 'e"' "o|'*g pedig rr len-]r it'|'

Je1en hatáÍozat a kózléssel jogtrós és végtehajtható, e[ene további jogorÍos]ztiz! he1ye flÍlcs'

INDoKoLÁs

Tiszaug Község Önkomáflyzata Gzékle.li. ó0ó4 Tiszaug Rákóczi Ferenc út 51.) 2011- november 21-én
kéreLnet teJjesztet. eló Hivata]un]<ná! az Ónkofinányzat fe1]nt2Ításában a Tiszau'q' Rákóai Fefenc úr 49.
szám a]atti szétrle1yen működó Betecz skolasztikl s,ocljls ]ntézmeny mukóclesi oge<Jáyének
módosítása'tárgyábm. Á tennt^ttó 2012' jú\]át 1.jei h2táIyal kóre]nezte l, idősk otthona féróheliefick
30 Íól 3ó fóIe töÍténó megeme1ését' és beje1entette, hogy ezzel egidejűleg 2z id6sek ]dubját megszüntetl.

Á szooá]is szolgáltatók és intézmények működésének engcdétyezés&ól és eÍenőÍzésétől szó\ő 321/2009.
0 ' 29) Korm. rcndelet Govább',]<ban; SzÍnÍ') 7' s 0) bckezdése alapján a fenntaftó kóteles k&eLne2ni a
műtödési engedély módosítását' ha a műLödési engedc]yben feln:ntetctt ada tok mcgváJ toznak'
Á feíflt?Ító a kéÍelnrét áz sznrÍ' 1' számú me[éklete szeiiti adadapon tet|esztette áó' ahhoz mcl]ékelte xz
mtczmeny egységes szerkezctű' módosított szJkmü PlogÍim]iq va]anrint az :lnak ne é:kletét kaezó
SzMsz r ÁZ intézmény adatainak a változász a benyrijtott, kapcsolódó rntézményi dokumentumokben
(zaknai progtam és me]lékleteD átvezetésle kenilt'
Á féfóhelybóútéshez szükscses szema}'1 feltét€iek biztosítottsága úgy szintén ig2zolásÍa keÍlilt

Á kőzj8Yg,tási 
'h2tósá9 eljátás és szolBítatás ált2lános szabáJyaitó1 szóió 2oo4' évi cxl. töÍvény

(ovábbiakban: Kei) aa. $ (1) bekczdése &tc]nében lijnéU,agt konáryTen|teht az űgber ér.!e/?]i !ta,/é .e
jaé1|!/t bi!!!á!:{"/árd ihírhdfu, hag q\tt elha!ánzIít !<aAkírdéJbe n^ hdtdiis @,ábbiakban: e'akhatlitág)
k ö te h ző ál /!i!í|gla /|j J.i t ke l b e J ry ft ? h i.

* 
y:" 

1 $ (5) bc]<e,dés l, ponqa ^IaPj^ ,'A nnki;di&i e,red!! nődaidÍúra iáryai| e!árátba (tőbbek
kö,^tt) l1akhdtőJ4k!"ljárruA eL ,,a kijÍhia, ,éperéq\4ngi i,/irt _ a kd(wqqng]i Aii,,etelnb}yek kle!,liJaeA
lykké|dé:íben -, laknis/ az e/lűJok,i íí,réd,/ni lvkba/óJq a,áhl<áJsal ö$ifigí' .7 intérnk]. urutAo<ő
léíeÍtéJi halzkáhh éJ n?enekz1ili t1i7!í&l,ni e/őíráj7A /e,:.!,JéJe khdÁébe ., ha a ;.;iá/n irh'{néalbrifub414*
lzána _ nr! 

"en 
ínu 4 An/!őlérőheb!!!É:!gjL!Lb!Jij/ dt 'lzá,!léA,t nryhal.lai nér|éAben ene/kedik,'.

Áz e]iáÍó sz,.l-'hatóságo]. a kóvetkczóker áuapították meg
Á tsács'Kskun Megrci Kományhivatxl Népegevséglig}i Szak'gazg,tási Szerve Kecsko!éti'
Klnszentmildósi Kistérségi NéPegevségü# TntÜet megb2ott Listérségits;tifóofiosa a 2011. decembet
1.9-érr kel\ ,7746-3/2011. 

számú szaknatósági ál1ásfoglalása indoloüsa szetint Tiszarrg Község
onkomláf,}zate (ó064 Tiszaug, Rákóczi FeJenc út 51.) k&eLnéIe inclult 6064 Tiszaus. Rákóczi Ferenc u'
49. szi,rÍ a]^tt\ telePhelyen a Berecz sko]aszdk.' S,ooals ]ntezmdry letszamboqies miatti működési
€igeday módosítása tátgyában a Bács KiskÚ Mcgyei l{orminyhwaul SzocjJis es Gyámhivata1a
megkerestc h2tóság:ít sz;knxtósági á ásfogla]ás ki,dása a.lekébefl -
Á helF?í|i szen1e .lepján megállapí!ísia keililt, hogy a BeÍecz sLo1asztika Szocrális ]ntézmeny kialakítása
és múködése megfdel a kózcgés,ségügri jogs,abályok előírásaina\ ezétt a tendelkezó részbm foelaltak

Sz^khatósági á ásíogla1ását ,2 a1ábbi jogszabályok z1apj^n adta kí: ,,a személyes gondoskodást nÉtó
szociáIis intezmerryek szakmai fel'}dataiÍól és működésiik |e1tételeiró1'' szó1ő 'L/,0a0' 

G. 7') SzCsM
tende]et és,& 'vóv' tlinóségi LövetelÍnényelró] és az ellenótzés tendjétóf' szőlő 20'!/2oo1. 6' 25)
Korm- rcfldele| ''a te]epűési szilátd és folyékooy hul1adél*aI kapcsolatos kó,egésziégtig]'1
köv€te]nényekról,, s2ó|ó 16/2002' Gv' 10') EiiM tende1eq ,,a telepüIé;i hul1,dékk"l i"Pcsoi"i;.
tevékenysé8ek végésének fdtéreleiről', szó1ó 21312001. Qí. 14.) Kotm. tendeleü ,'a kémiai bDtánsá$ól,'



szóló 2000' á' ).'{V- tötvéflyj ,,a nemdohán}zók védelmerő] és z dohán1emékek fogyasztásána\
fotgalmazásánaL elx.es szabály ra'' szőIő 1999' éi )í-II. .öÍvény.
HatáskóÍét ,'l szoc1áLs Szoká]tztók és intéznényck működésének engedélyezéséÍól és c cnórzéséró|,
szóló 321/2009 ' éJI' 29) Koín' rendelet 7' $ (5) bckczctésének d) Pontja h z|ározz^ Íneg.
Il1etékességet ',az Ánami Naeges,ségűg.l és T1szíorvosi szoigál2tró1' a népegészsésligil szakigazg2tási
feládátok e[átásáíól, valam[rt a gyógszerészeti á1lamrgazgatáSi szeiv kijelőléséró1'' szó1ó 32]/2010' Q{rl'
27') Kom' tendelet a. s (l bekezdése és 3. me éuetének 1' pontja jíxapitji Íneg'
Áz őná1ló jogowoslatot ',a kőziga,gáúsi hatósági e]jáÍás és szoigált!ús általános szabá]yairóI, szóló 2004.
évi c).L. tőÍvény (Ke!) aa. s (9) beke,dése alapján zá!t, kr s e jogsz,bárl helyre hivatkozással adott
tíjékoztatást a jogotvos]at lehetóségéról.

Kecskemé! Megyei ]ogu váÍos Hivatásos on]ionnínyzati Tűzo1tóság tűzoltóPaÍancsnoka a 2011.
clecember 19-en kel\ I1a62/2011' számú sz,k}atósági áIásfoglalása indoko1ása szer]]lt a Bács Kiskun
Megyei Kotrnányhivata1 Szociális és Gyámhivatala, táÍgyi engedáyezési eljárásban Sz,]<h2tóságként
keJeste meg 2 ttizoltóSágulat' Ennek kapcsán 2011' decmber 12 én he1ysziÍI szenriét taÍtott2k, úe]ynek
soúLr\ az 1-1062/1/2011' s,ámon jegy,óköfl}v készű]t' Á szenrle soÍán biányossfu flefi ketlnt feltáÍásÍ2,
így a Íende]kezó részben foglalt kikótések}el hozzájáÍulb} a nűkódési eÍlsedc.ly kradásához
Á r€nde]kező iészbo tett l.ikötéseket 22 a.bbbi jogszábá\' ]ílápítja meg:
ad. 1. Áz otszágos .ÍűzÍédekil sz^bl]'zatiőI szőIő 28/2a1.1.' (D(- ó') BM ftnde]et

oTSz) 5. tész )<).l{]I' íejezet 232' Ponq 591' s (5) bckczdése ,lapján'
ad- 2. Á tűrédelmi szabályzat készítéséról sző|6 30/1'996. Q<]I' ó) BM iendelet 2. s

a],pján'
ad. 3. Á tűz ele védekezéstól' a műszakr mentésról és 2 túzoltósá8ról szó]ó 199ó. wi )oo(]' törvény

22- $ (3) bclezdése alapján a fiuflkátató Löteles gondoskodni a muÍlk2vá aIói, i etőle8 a
muakavégésben tészt vevó csa1ádtagjal tűzvéde]ni oktatísáról és tendszctcs továbbképzéseIó1,
vrlzmint ató1' hogy azok a munkaköÍljLkel' tevékenységtik|el kapaolatos tűzYédellni ismeÍeteket
a fogl,lkozbrásuk megkezdése elótt elsijátítsáb , rűz esetén végendó feladataikat rrregismerje}'

ad. 4. Az oTSZ 5. tész )Ö(V. fejezet 136' pontja' ós a 398' $ (3) beke?dése alapján.

A2 önáIó jogoivoslatot a Kel 44. s (9) bekezdése a1apján záta ki és e jogszábáIyi heb:re tekiítettel adott
tájékoztatást a jogoffoslzt 1ehct6ségétő].
A szatrhatóság az ügyintezési h2táÍidót.em léPre tu]' mely 2011. december 22 én teük 1e.
A szakhatósági állásfoglalást ^ 26.l /2009. o]' 2ó) KofiL iendelet 3. s (1) bekezdése' váL.mint a
321/20a9' \'. ].29) Kotm. rendelet 5' s (3) bekezdés c) pontja, és x 7. $ (5) bekezdés b) Pontja a]apjáfl
blztosított jogköÍében .!1/2a07. gv.24) oTM Íendeler i' $ (l1 btkczdesebez t:rrozó melléktetben
meghatáÍozott iletékességi terLilet"-n e]jáÍva ádta ki.

^z fitézmény székhelyén 2011' decembet 1ó án megtaÍ|ott helFzífli szeÍ1le keÍetében megállaPí.ást nyelt,
miszerbt a fefóhe]ybóvítéshez szűkséges tárgi követelmények maximá1isan blztosítotteL

Fentiek alapjáa a rende1kezó tészben fogla1tak szetint döÍtöttem'

HaríÍozatom2t a Ket. 71. $ (1) bekÚdése,72. $ (1) bekezdéSe, valm]nr az Sznrf. 7' $ (1) be]<Üdére' (a)
beke,dés 4 és b) pontja! va].mint ,, (5) bekezdés /, pontja alaPj]án hozt,m meg'
Hatáskörömet és illetelességemet a fóvárosi és megyer kotmányhivatalolrról szó16 288/2010' 6fI.21')
Korm. rende]et 2. $ (1) beke,dés 1) pontj,' a szodális ig2,gatástólés szociáüs ellátásolÍól s2ó1ó 1993. éYi
TII' töÍvény (továbbiakb,n: szt') 92lK. $ (2) bekezdése, v,l,mi!t a2 s2m1. 3. $ (2) bc}ezdés átlapíqa lneg.
Á fcnfltxÍtó . LéÍe]lnmek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogátólzz djátás sotán / ketelnrében
lemondott, és 22 ügyben e11enéÍdekű űgyfa ninc' így a Ket' 128' $ (2) bekezdéscnek a) pontF alapján a
hatáÍozat a köaéssel jogeós.
Áz eljárás illet&mcrrtess éaét az szt. 92 /I< s Q) bekezdése alapozza meg

(továbbiaLban:

(1) beke,dése

Kecskemét, 201 1' decembeÍ 21.

aÍgrt



)

ErÍ6l ért€sűltreli

0) Tis,aug Község Pokámes|tre. Ú064T's7au& RáLóc7iFermc ú| 5l'

Á haláÍozal iogeÍóÍe emelkedését követőc[:
2. Tisz^nsKőzsés|esyzóje, 6064 Tiszaug' Rákóczi Fereic út 51'
3. Bács-Kiskun Megyei onkományzat Fójegzóje, 6000 Kecskeméq Deák Ferenc te! 3.
4 BKMKH NéPegészsécügr.i szaLigazgatási SzeÍve KecskeÍiéti Kunszentmiklósi Kisténégi

NePeges,ségii8yi Intézetq ó000 Kecskemét, Széchenyi lct. 12.
5' Kecskemét Mesyei]ogí város Hivatísos ookorrnan}zad Tűzoltósag, óo00 KecskeÍné! Deák F. té! 4.
6' Má$/at ÁIamkÍrcshát Bás Kiskun Megyei lgazgatóság, 6000 KecskeÍnét, Szabads& t& 1'
7' Falugon&okok Duna{sza Közi Egyesinete, ó000 Kecskemét, Ipoly utca 1/Á.
8' Júász Gyö€y Elátottjogi Képwiseló, 6400 Kiskunhz]zs, Zsoltina B. 8.
9. Irattát (2 pr)

E ó000 KecskeÍnér NagykőÍösi utca 32.; Pt: 195.
/v g}'llnúivztal@bknrlj1hü
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