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Tisztelt Képviselőtestület!
Az Egyesített Szociális Intézmény szervezeti egységéhez tartozó „Platán” Otthon
(Szabadság utca 6.) és a „Támasz” Otthon (III. utca 22.) határozott időre, 2012.
december 31-ig szóló működési engedéllyel rendelkezik az akadálymentesítés hiánya
miatt.
A képviselő-testület a 2009. II. 9-i ülésén tárgyalta a szociális intézmények
akadálymentesítésének tervét, és a 2009-2012. évekre betervezett tevékenységek közül
a fent említett két intézmény (2010. és 2011. évekre tervezett) akadálymentesítése nem
valósult meg.
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22/D §-a lehetővé teszi a fenntartó kérelmére —
kizárólag ellátási érdekből — a működési engedély legfeljebb 2014. december 31-ig
történő meghosszabbítását. A fenntartónak az engedély meghosszabbítására vonatkozó
kérelméhez csatolnia kell a határozatlan idejű működési engedély kiadásához
szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét.
A határozatlan időre szóló működési engedély kiadásának feltétele mind a két
intézmény esetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIIII. törvény 2. § 1. pont szerinti akadálymentesítés megvalósítása.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat és a mellékelt, akadálymentesítésre
vonatkozó szakmai terv elfogadása esetén az intézmények 2014. december 31-ig
működési engedélyhez juthatnak, ezért kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2009. (II. 9.) Kt.
határozata mellékletében foglalt intézkedési tervet módosítja, és a 2010. és 2011. évre
tervezett akadálymentesítések határidejét 2013. évben állapítja meg. A Képviselőtestület a jelen határozat mellékletében foglalt, módosításokkal egybeszerkesztett
intézkedési tervet elfogadja.
Határidő: Folyamatos, a tervhez igazodva
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Dombóvár Város Önkormányzata – Intézkedési terv
Tamási Város Jegyzője által kiadott Á/3465-4/2008. számú határozatban,
valamint a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
Tolna Megyei Területi Kirendeltsége által meghozott
a 25/124-7/2008. és a 25/128-4/2008. számú határozatokban foglaltak értelmében
a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás (7200
Dombóvár, Kinizsi utca 37.), a „Platán” Otthon Dombóvár (Szabadság utca 6.) és a
„Támasz” Otthon Dombóvár (III. utca 22.) akadálymentesítésére
2009
· A fenti helyszínek, az épületek és közvetlen környezetük pontos felmérése.
· A felmérések alapján az akadálymentesítési tervek elkészítése.
· A tervek esetleges építésügyi engedélyeztetése.
· Esetleges pályázati lehetőségek figyelése.
2010
· Esetleges pályázati lehetőségek figyelése.
2011
· Esetleges pályázati lehetőségek figyelése.
2012
· „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás (7200
Dombóvár, Kinizsi utca 37.) akadálymentesítése.
2013
· „Platán” Otthon Dombóvár (7200 Dombóvár, Szabadság utca 6. – 46 hrsz.)
akadálymentesítése.
· „Támasz” Otthon Dombóvár (7200 Dombóvár, III. utca 22. – 3184 hrsz.)
akadálymentesítése.
· Esetleges pályázati lehetőségek figyelése.

