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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Idősek Klubja a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény telephelyeként a Jánossomorja, 

Óvári u. 4. szám alatti ingatlanban működik. A létesítmény jelenlegi kialakításában nem felel 

meg a mai jogszabályi előírásoknak. Hatósági ellenőrzést követően előírták a létesítmény 

átalakítását, akadálymentesítését. Az üzemeltetővel és szakemberekkel történő egyeztetés 

alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a létesítmény felújításával, 

akadálymentesítésével nem tudnánk valamennyi előírásnak eleget tenni, és az 

akadálymentesítést csak a jelenleg is szűkös alapterület és funkcionális kialakítás rovására 

lehetne megvalósítani. Mivel a szolgáltatás iránt egyre nagyobb az igény, és ez a jövőben 

várhatóan csak emelkedni fog, ezért célszerű lenne a funkció részére egy olyan ingatlant 

keresni, ahol a feltételeket biztosítani lehet, és hosszú távú megoldást jelenthetne az idősek 

elhelyezésére.  

Már évek óta kihasználatlanul áll a Jánossomorja, Szent István utca 48. szám alatti ingatlan, 

amiben korábban az általános iskola működött. Ebben a formában az ingatlan állapota csak 

folyamatosan romlik, mielőbb célszerű lenne funkciót találni az épületnek. A KESZI 

vezetőjével bejártuk az ingatlant és megállapításra került, hogy egyértelműen alkalmas lenne 

az Idősek Klubja elhelyezésére, sőt bizonyos szolgáltatás bővüléssel (demens idősek ellátása) 

az üzemeltetés gazdaságossá tehető. 

Amennyiben a Képviselő-testület egyetért az ingatlan ilyen célra történő hasznosításával, akkor 

jövő év első felében célszerű lenne egy tervet készíteni a kialakítás, illetve felújítás módjára, 

ami alapot adhatna egy esetleges pályázat keretében történő megvalósításra.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni 

szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (XI. 30.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Jánossomorja, Szent 

István utca 48. szám alatti ingatlan Idősek Klubja céljára történő hasznosításával, és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a kialakítás előkészítése érdekében a szükséges 

lépéseket tegye meg. 

  

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

Jánossomorja, 2016. november 24. 
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