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Intézmény Oszkói Telephelye
(9825 Oszkó, Petőfi S. 1.) engedélyes
szolgáltatói
nyilvántartásba
történő
bejegyzésének módosítása

A Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
(továbbiakban: Szociális és Gyámügyi Osztály) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132
Budapest, Visegrádi u. 49.) által fenntartott, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény (9700
Szombathely, Gagarin utca 5.) szolgáltató szervezeti keretében működő Vas Megyei Szakosított
Szociális Intézmény Oszkói Telephelye (9825 Oszkó, Petőfi S. 1.), mint az S0242115 ágazati ágazati
azonosítószámmal rendelkező engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) adatainak módosítása
tárgyában, meghozta az alábbi
Határozatot:
A Szociális és Gyámügyi Osztály a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest,
Visegrádi u. 49.) által fenntartott Engedélyes adatait a szolgáltatói nyilvántartásban a határozat
véglegessé válásának napjától - ellátási érdekből, hivatalból - az alábbiak szerint módosítja:
„Az Engedélyes által nyújtott szolgáltatás – ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: idősek
otthona - ideiglenes hatályú bejegyzésének hatályát 2023. december 31-éig meghosszabbítja.
A Szociális és Gyámügyi Osztály megállapítja, hogy a döntés véglegessé válásáig az ideiglenes
hatályú bejegyzés hatálya - VA/HF06/00135-2/2019. - meghosszabbodik.„
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint fenntartó 2023. december 31. napjáig
köteles biztosítani a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt valamennyi tárgyi
feltételt.
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Az Engedélyes hatályos adatainak tartalma a szolgáltatói nyilvántartásban az egységes
szerkezetbe foglalással a módosítást követően az alábbi:
Az engedélyes neve:
Telephely címe:
Helyrajzi száma:
Ágazati azonosítója:
Az engedélyes működésének kezdő
időpontja:
Az engedélyes az adatmódosításnak
megfelelően működtethető:
Az engedélyes kapcsolattartójának
neve:
beosztása:
telefonszáma:
elektronikus levélcíme:
A szolgáltató neve:
Székhely címe:
Helyrajzi száma:
Ágazati azonosítója:
Törzskönyvi azonosító száma (PIR):
Adószáma:
A szolgáltató működésének kezdő
időpontja:
A szolgáltató kapcsolattartójának
neve:
beosztása:
telefonszáma:
elektronikus levélcíme:
Az engedélyes fenntartójának neve:
Székhelye:
Adószáma:
Típusa:
A fenntartó
telefonszáma:
elektronikus levélcíme:
honlapjának címe:
Kapcsolattartójának
típusa:
neve:
beosztása:
telefonszáma:
elektronikus levélcíme:

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
Oszkói Telephelye
9825 Oszkó, Petőfi S. 1.
457/1
S0242115
1997. 01. 01.
a határozat véglegessé válásának napjától

Fekete Árpád
intézményvezető
06-94/511-459
modszertan.vas@t-online.hu
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
9700 Szombathely, Gagarin utca 5.
5554
S0004702
423001
15423005-1-18
1981. 04. 01.

Fekete Árpád
intézményvezető
06-94/511-459
modszertan.vas@t-online.hu
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
15802107-2-41
állami fenntartó
06-1/769-1704
info@szgyf.gov.hu
www.szgyf.gov.hu
képviselő
Czibik Norbert András
főigazgató
06-1/769-1704
info@szgyf.gov.hu
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típusa:
neve:
beosztása:
telefonszáma:
elektronikus levélcíme:
Szolgáltatás megnevezése:
Férőhelyszám:
A szolgáltatás bejegyzése:
A bejegyzés hatályának záró időpontja:
Ellátási területe:
A szolgáltatás befogadottságára vonatkozó
adat:

kapcsolattartó
Dr. Huszár Lilla
igazgató
06-94/515-766
huszar.lilla@szgyf.gov.hu
Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:
idősek otthona
34 fő
ideiglenes hatályú
2023. december 31.
Vas megye területe
a férőhelyszámon belül 34 fő befogadásra került

E határozat véglegessé válását követően az Engedélyes részére korábban kiállított tanúsítványt
bevonom, és a határozat véglegessé válását követő nyolc napon belül az új tanúsítványt kiadom.
A tanúsítványt az Engedélyes címén jól látható helyen ki kell függeszteni.
Felhívom a Fenntartó figyelmét, hogy köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
kettőszázezer forintig terjedő igazgatási bírság szabható ki.
A Fenntartó köteles a működést engedélyező szervnek a változást követő tizenöt napon belül
bejelenteni, ha a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy
a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki; a bejegyzés alapjául
szolgáló lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a személyi vagy tárgyi
feltételek lényegesen megváltoznak, a szolgáltató, engedélyes vezetőjének személye megváltozik,
vagy a szakmai program, illetve az ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik, és a változások
adatmódosítást nem tesznek szükségessé.
Az ügyben eljárási költség nem keletkezett.
A döntés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs, de az ügyfél a közléstől
számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a
határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a
közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely,
Széll Kálmán u. 54.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.
évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.
Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a
hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak
megfelelően módosíthatja.
A bírósági eljárás illetékmentes.
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Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó
szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint
az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási
határozatot hozó szervnél.
A Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály hivatali kapu azonosítója:
VASMKHGYIF KRID:135644909.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági
eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott
nyomtatványon
is
előterjesztheti.
A
nyomtatványok
a
https://birosag.hu/eljarasoknyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok
oldalon is elérhetőek.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy
az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében vagy a bíróságtól az eljárás során
bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése,
feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás
tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.
A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági
igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges
köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének
keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási
szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.
Indokolás
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 50. § (1) bekezdése értelmében a működést engedélyező szerv a 2020. december 31-én vagy
azt követően hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási
érdekből 2023. december 31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha
a fenntartó benyújtja a határozatlan vagy határozott idejű bejegyzéshez szükséges feltételek
megteremtésére vonatkozó szakmai tervét. A működést engedélyező szerv a meghosszabbítás
kérdésében 2021. március 31-éig dönt. A döntés véglegessé válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés
hatálya meghosszabbodik.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott Engedélyes a Szociális és Gyámügyi
Osztály által kiadott VA/HF06/00135-2/2019. számú, 2019. február 21. napján kelt ideiglenes hatályú,
2020. december 31. napjáig szóló bejegyzéssel rendelkezett a szolgáltatói nyilvántartásban az ápolást,
gondozást nyújtó intézményi ellátás: idősek otthona szociális szolgáltatás tekintetében, mivel a tárgyi
feltételek nem feleltek meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak.
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége (9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 1.) 2021. február 12. napján benyújtotta – hivatkozva a Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdésében foglaltakra – a fenntartásában lévő Engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban 2020.
december 31. napjáig szóló ideiglenes hatályú bejegyzésének, ellátási érdekből, 2023. december 31éig történő meghosszabbításához, a tárgyi feltételek 2023. december 31. napjáig történő
megteremtésére vonatkozó szakmai tervét.
A szakmai terv szerint:
„Személyi feltételek teljesítése:
Az engedélyezett szakmai létszámok tekintetében az engedélyezett szakmai létszám megfelel a
jogszabályi előírásnak. Üres szakmai álláshely jelenleg nincs az intézményben.
A funkcionális létszámok vonatkozásában a szakmai jogszabály létszám irányszámainak figyelembe
vételével javasolt lenne 1 fő ügyviteli és 1 fő takarítói létszám bővítése. Az elmúlt években felmerült a
takarítási feladatok szolgáltatás vásárlás útján történő biztosításának lehetősége, melynek
megvalósítása azonban nem járt sikerrel. A jövőben is keressük a lehetőségét a javasolt
irányszámoknak megfelelő létszámfeltételek biztosításának. Üres funkcionális álláshely jelenleg nincs
az intézményben.
Az intézményben a szakképzettségi arány a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
Határidő: 2023. december 31.”
A szakmai terv szerint:
„Tárgyi feltételek teljesítése:
A telephelyen az akadálymentes közlekedés teljeskörű biztosítására lenne szükség, amelyet azonban
az épület építészeti megoldásai csak részben tesznek lehetővé. Az otthon emeletes, nincs rámpa, lift
és az emeleti folyosón végighaladva is vannak lépcsők. Több lakószobában nem biztosított az egy
ellátottra jutó 6 m2 lakóterület. Nincs külön orvosi szoba, betegszoba, látogatók fogadására szolgáló
helyiség. A fürdőajtók szűkek, kerekesszékkel nem lehet bejutni, küszöbök vannak.
A hiányosságok felszámolása érdekében tett, illetve tervezett intézkedések:
Az emeleti folyosóra 2016. évben mobil (eltolható) rámpa beszerelése megtörtént, mely átmenetileg
megoldja az akadálymentes közlekedést. Az épületen belül a tönkrement küszöbök felszámolása már
megtörtént, a még meglévő küszöbök folyamatosan megszüntetésre kerülnek.
Felújítási igényünket benyújtottuk az alábbi feladatok elvégzésére vonatkozóan: akadálymentesítés,
burkolatok cseréje, nyílászárók cseréje, tisztasági festés, konyha felújítás.
A pénzügyi lehetőségek függvényében törekedünk a tárgyi feltételek folyamatos javítására, a szakmai
jogszabályban foglaltaknak történő megfelelésre.
Határidő: 2023. december 31.”
A fentiek alapján a Szociális és Gyámügyi Osztály az Engedélyes által nyújtott idősek otthona
szociális szolgáltatás ideiglenes hatályú bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásban - a
rendelkező részben foglaltaknak megfelelően - ellátási érdekből, 2023. december 31. napjáig
hivatalból meghosszabbítja.
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A Szociális és Gyámügyi Osztály a felhívja a fenntartó figyelmét, hogy a határozatlan időre szóló
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés feltétele a szakmai rendeletben előírt
követelményeknek való megfelelés.
A szolgáltatás - finanszírozási rendszerbe - a jogszabály erejénél fogva történő befogadottsága
tényének bejegyzéséről az Szt. 58/A. § (2b) bekezdése rendelkezik. A befogadottság tényéről a Korm.
rendelet 1. számú melléklete 3.8. pontja alapján rendelkeztem.
Az ágazati azonosítót a Korm. rendelet 7. §-a alapján tüntettem fel.
A tanúsítvány bevonásáról, illetve az új kiadásáról a Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján rendelkeztem.
A Fenntartót az adatmódosításról és a bejelentési kötelezettségéről a Korm. rendelet 23. § (1)
bekezdése, valamint a 28. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem
rendelkeztem. Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pontja
alapján illetékmentes.
Az önálló fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 116. §-a alapján zártam ki.
A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a tárgyalás tartása iránti kérelem
lehetőségéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 77. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a
tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és az E-ügyintézési
törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.
A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1)
bekezdése állapítja meg.
A határozat a már említett jogszabályhelyeken, a kormányhivatal hatásköre és illetékesség a Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdésén, a 4. § (1) bekezdésén, az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontján, valamint a
fővárosi, megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Szombathely, 2021. február 18.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Dr. Bozzay Ágnes
főosztályvezető
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