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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Napsugár Idősek Otthona által 

biztosítja az idősek otthona szociális szolgáltatást. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10.§ 

(2) bekezdése és a Szoc. tv. 1.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a kötelező feladat ellátásán 

túl saját költségvetése terhére vállalhat önként vállalt feladatot, amely azonban nem veszélyeztetheti a 

kötelező feladatok ellátását. 

 

Az Önkormányzat részére az ápolást, gondozást ellátó intézmény fenntartása önként vállalt feladat. 

 

Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában az Önkormányzatnak Idősek otthona létesítése céljából 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok átalakítása jogcímű pályázatra tekintettel 2022. március 8. napjával 

a fenntartási kötelezettsége megszűnt. 

 

A Napsugár Idősek Otthona működési engedéllyel rendelkezik és a szolgáltatói nyilvántartásban szerepel. 

 
A feladatellátással járó pénzügyi, ellátotti és foglalkoztatotti adatok: 

 

Napsugár adatok (tanyagondnok nélkül) 

       

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Intézmény 

bevétele 124 723 055 105 767 156 122 161 841 132 885 833 130 723 113 123 623 641 

Előző évi 

maradvámy 3 552 794 4 147 609 3 127 433 3 453 109 5 892 474 11 190 859 

Támogatások 74 881 132 75 728 758 81 983 064 106 888 041 121 523 257 128 802 450 

Önkormányzati 

kieg. 18 609 515 21 052 317 45 223 434 28 241 330 32 168 183 33 452 367 

Bevételek 

összesen 221 766 496 206 695 840 252 495 772 271 468 313 290 307 027 297 069 317 

       
Kiadások 

összesen 

K3,K6,K7 216 655 956 186 369 217 249 044 317 264 552 033 279 114 580 296 544 518 

       



Létszám - nem 

demenes 76 75 72 76 68 59 

Létszám - demens 15 16 20 15 20 23 

 91 91 92 91 88 82 

       
Átl.stat. dolgozói 

létszám 49 49 49 51 50 53 

 

 

Az feladatellátáshoz szükséges önkormányzati kiegészítésének a fedezetét a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 36/A. § bekezdésében foglaltak alapján az iparűzési adó biztosítja. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió (7621 Pécs, Janus Pannonius utca 6., a 

továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) megkereséssel élt az Önkormányzat felé a Napsugár Idősek 

Otthona működtetésének átvételével kapcsolatban. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

52/2021.(IX.30.) KT határozattal szándékát fejezte ki, hogy a Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában 

az idősek otthona szociális szolgáltatásra, 92 fő férőhelyre (ebből: 52 emelt szintű és 40 átlagos szintű 

férőhely) 2022. április 1. napjával a Máltai Szeretetszolgálattal 10 évre ellátási szerződést kíván kötni a 

határozatban meghatározott feltételekkel. 

 

A Máltai Szeretetszolgálat és az Önkormányzat által tett közös szándéknyilatkozatra az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára a 2022. január 5. napján kelt előzetes szakhatósági 

állásfoglalásában hozzájárult a feladatellátási hely és az ott nyújtott idősek otthona szolgáltatás férőhelyei 

tekintetében a szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe 

való befogadásához fenntartóváltással történő új szolgáltatás létesítése esetén. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 

120. §-a értelmében a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv 

a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi vagy 

más, nem állami szervvel, egyházi fenntartóval vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés 

útján is biztosíthatja. 

 

A Szoc.tv. 121.§ (2) bekezdése meghatározza az írásba foglalt ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit 

az alábbiak szerint: 

a) az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát; 

b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; 

c) az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott 

 szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási 

 kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; 

d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait 

e) szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére 

 vonatkozó kikötést; 

f) a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét; 

g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség 

 teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az 

 esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az 

 intézményben; 

h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok 

 kivizsgálására vonatkozó megállapodást; 

i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, 

 gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási 

 kötelezettség terheli; 



j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a 

 statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; 

k) az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való 

 hozzájárulás összegét; 

l)  hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; 

m) hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. 

 

A Szoc. tv. 121. §-ában, az 52/2021. (IX. 30). KT határozatban foglaltaknak, illetve a Képviselő-testületi 

és bizottsági üléseken elhangzottaknak megfelelően az ellátási szerződés-tervezet elkészítésre került. (3. 

melléklet). 

 

Az ellátási szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Az ellátási szerződés-tervezet mind az 

ellátottak, mind a Napsugár Idősek Otthonánál foglalkoztatottak érdekeinek védelmét, valamint a magas 

színvonalú szolgáltatás nyújtását helyezte előtérbe. 

 

A feladatellátását biztosító ingó és ingatlan vagyon az Önkormányzat tulajdonát képezi, mely a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) alapján nemzeti vagyonnak minősül. 

A vagyongazdálkodás során figyelembe kell venni az Mötv., a Nvtv-ben, valamint az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendeletében (a 

továbbiakban: Vagyon rendelet) foglaltakat (1. melléklet). 

 

Az ingatlan és ingóság nemzeti vagyon jellegére tekintettel a haszonkölcsön szerződés-tervezet 

tartalmazza a vagyonhasználat, állag-és értékmegóvás szabályait, valamint a visszapótlási kötelezettséget.  

A szerződés-tervezet egyeztetése megtörtént, amely az előterjesztés mellékletét képezi (4. melléklet). 

 

A szerződés-tervezet tartalmazza, hogy a Máltai Szeretetszolgálat vállalja, hogy az értékbecsléssel 

alátámasztott nettó forgalmi érték évi 2 %-át köteles évente az ingatlan felújítására és/vagy annak 

fejlesztési beruházásaira fordítani. Az Önkormányzat vállalja az értékbecslés évenkénti elkészíttetését, 

aktualizálását (2. melléklet). A szerződés tartalmazza azt is, hogy a felújítási, beruházási munkákat nem 

éves szinten, hanem nagyobb időtávra tervezve, akár előrehozottan, az éves 2 %-os költségvetési átlagot 

(tíz évre összesen 20%) több évre előzetesen megtervezve és időben előre hozva is megvalósítható 

 

Az ingóságok vonatkozásában a Máltai Szeretetszolgálat az átvett ingóságok folyamatos karbantartásáról, 

szükség esetén történő pótlásáról az ellátási szerződésben foglalt feladat maradéktalan, jogszabályoknak 

megfelelő ellátása érdekében saját maga köteles gondoskodni. 

 

A feladatellátással (fenntartó váltással ) járó lépések: 

 

 Feladat ellátási és haszonkölcsön szerződés megkötése 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A.§-25/C.§-ai alapján 

a közalkalmazottak tájékoztatása, illetve az ellátottak tájékoztatása. 

 A Tolnai Megyei Kormányhivatal felé a szolgáltatói nyilvántartásba a fenntartó váltás 

bejelentése 

 A Napsugár Idősek Otthona megszüntetése a fenntartó váltás bekövetkezésének 

időpontjával. 

 

Az Önkormányzat számára továbbra is fontos az idősellátás. Az ellátási szerződéssel továbbra is biztosított 

Dunaföldváron az idősek számára az ápolását, gondozását biztosító intézmény.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részéről a legteljesebb mértékben megvan a szándék a 

szociális szolgáltatás magas színvonalon történő ellátására. 

 

 

 

 



Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

 

Dunaföldvár, 2022. április 14. 
 

        Horváth Zsolt sk. 
          polgármester 

  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a Napsugár Idősek Otthona (székhely: 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5., PIR szám: 797542) 

vonatkozásában az idősek otthona szociális szolgáltatásra, 92 fő férőhelyre (ebből: 52 emelt szintű 

és 40 átlagos szintű férőhely) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (1125 Budapest, 

Szarvas Gábor út 58-60., a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) 2022. július 1.-2032. június 30. 

napjáig, 10 évre a határozat 1. melléklete szerinti ellátási szerződést köt. 

2. a feladatellátását biztosító,  

a. Dunaföldvár 5003/51. hrsz-ú ingatlan és 

b. Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Napsugár Idősek Otthona tulajdonában álló tárgyi eszközök vonatkozásában a határozat 2. 

melléklet szerint haszonkölcsön szerződést köt. 

3. Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szolgáltatói nyilvántartásba vételével (előreláthatólag 2022. 

július 1. ) hatályon kívül helyezi a Napsugár Idősek Otthonának a 106/2021. (XI.23.) KT 

határozattal elfogadott Szakmai programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

4. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott 

szerződések megkötésére, valamint a feladatellátással átadásával összefüggő jognyilatkozatot, 

nyilatkozatot és egyéb intézkedést megtegye. 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

2. Napsugár Idősek Otthona 

3. Pénzügyi és Adó Iroda 

4. Köznevelési és közművelődési ügyintéző 
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

szociális szakosított szolgáltatás ellátásáról 

 

mely létrejött  

 

egyrészről 

Megnevezés:    Dunaföldvár Város Önkormányzata 

székhely:     7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

Adószám:     15733469-2-17 

Törzskönyvi azonosító szám: 733469 

KSH statisztikai számjel:    15733469-8411-321-17  

Képviseli:    Horváth Zsolt polgármester, mint Átadó  

     (a továbbiakban: Átadó) 

másrészről  

Megnevezés:    Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

székhely:     1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. 

Adószám:     19025702-2-43 

Nyilvántartási szám:   01-02-0000010 

KSH statisztikai számjel:    19025702-9499-529-01 

Képviseli:    Győri-Dani Lajos megbízott régióvezető, Jónás Gergely 

     regionális ügyvezető, mint Átvevő (a továbbiakban:  

     Átvevő) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen a következő feltételek szerint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 

120-121.§-aiban foglaltak figyelembevételével az Átadó által biztosított idősek otthona 

szociális szolgáltatás biztosítása tárgyában: 

 

ELŐZMÉNY 

 

1. Az Átadó önként vállalt feladatként biztosítja a fenntartásában lévő Napsugár Idősek 

Otthona (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5., ágazati azonosító: S0034557) útján az 

idősek otthona szociális szakosított szolgáltatást, mint közfeladatot. 

2. Az Átvevő 2020 decemberében tárgyalásokat kezdeményezett az ellátás átadás-

átvételéről. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az 52/2021. (IX.30) KT határozattal szándékát fejezte 

ki arról, hogy a feladatellátási hely vonatkozásában az idősek otthona szociális 

szolgáltatásra, 92 fő férőhelyre (ebből: 52 emelt szintű és 40 átlagos szintű férőhely) 

2022. …….. 1. napjával az Átvevővel 10 évre ellátási szerződést kíván kötni. 

3. A Felek átadás-átvételi szándékot szándéknyilatkozatban megerősítették.  

4. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára a 2022. január 5. 

napján kelt előzetes szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a feladatellátási hely és 

az ott nyújtott idősek otthona szolgáltatás férőhelyei tekintetében a szociális 

szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe való 

befogadásához fenntartóváltással történő új szolgáltatás létesítése esetén. 

5. A fentiek alapján a Képviselő-testület a      /2022. (    ). KT határozatával döntött arról, 

hogy a 2022. július 1. napjától- 2032. június 30. napjáig, 10 évre ellátási szerződést köt 

az Átvevővel a feladatellátási helyen 92 férőhelyes idősek otthona szociális szakosított 

szolgáltatás biztosítására annak érdekében, hogy Dunaföldváron a jövőben is 
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fennmaradjon e tartós bentlakásos ellátási forma, ezzel szolgálva a dunaföldvári 

lakosságot, és a dunaföldvári idősotthonban az ellátottak XXI. századi elvárásoknak 

megfelelő körülmények között részesülhessenek ellátásban.  

 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. Az Átadó átadja, az Átvevő átveszi a Napsugár Idősek Otthona (7020 Dunaföldvár, 

Hunyadi Park 5., ágazati azonosító: S0034557, a továbbiakban: feladatellátási hely) 

által biztosított, Szoc. tv. 68.§-a szerinti idősek otthona szociális szolgáltatást, a 92 fő 

férőhelyet és a feladatellátási hely fenntartását 2022. július 1. napjától 2032. június 30. 

napjáig, 10 évre ellátási szerződéssel. A feladatellátás a demens személyek ápolására és 

gondozására is kiterjed. 

2. Az 1. pont szerinti szociális szolgáltatás ellátási területe: Magyarország közigazgatási 

területe. Az Átvevő az átvett feladatellátási helyen működtetett férőhelyekre 

Dunaföldváron kívüli településről csak akkor vesz fel ellátottat, amennyiben a 

várólistán nincs dunaföldvári lakóhellyel rendelkező olyan személy, aki az intézményi 

térítési díj megfizetését vállalja. 

3. Az Átadó a feladatellátási hely által a feladat ellátásához az ingatlan használatát külön 

szerződésbe foglaltan térítésmentesen biztosítja a feladatellátás időtartamára az Átvevő 

részére. 

4. Az Átadó a feladatellátási hely által a feladatellátásához használt ingóságok használatát 

térítésmentesen biztosítja a feladatellátás időtartamára az Átvevő számára a 3. pontban 

meghatározott szerződés keretében. 

5. A Felek az ellátási szerződés meghosszabbításáról közös megegyezéssel dönthetnek. 

Az Átvevő az 1. pontban meghatározott határidő lejártát megelőző 6 hónappal írásban 

köteles nyilatkozni arról, hogy folytatni kívánja–e a tevékenységet, illetve milyen 

feltételekkel.  

 

II. FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA 

 

1. Az Átvevő köteles a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek 

alapján a I. 1. pontban meghatározott szociális szolgáltatást biztosítani. 

2. Az Átvevő köteles az ellátást a szolgáltatási sztenderdeknek megfelelő legmagasabb 

színvonalon biztosítani. E tárgykörben a Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási sztenderdek 

vonatkozásában az Átvevő a legjobb színvonalat tekinti a jelen szerződés teljesítése 

szempontjából elvártnak, ennek ellenőrzésérére, valamint szakmai javaslatok, 

iránymutatások, ajánlások megfogalmazására Átadó minden esetben jogosult. 

3. Az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az I.1. pontban meghatározott férőhelyek 

számát az átvétel után nem csökkenti, kivéve ez alól a feladatellátásának elháríthatatlan 

külső ok miatt történő ellehetetlenülését. 

4. Az Átvevő jogosult arra, hogy a szociális intézményben a részére átadott feladatellátási 

helyen és ingatlanban a feladatellátáshoz kapcsolódóan az idősek otthona szolgáltatást 

igénybevevőkkel határozott időre vagy életük végéig tartó szerződést kössön az ellátás 

igénybevételére, illetve a szociális intézményben való elhelyezésre.  

5. Az Átvevő a szociális intézmény tekintetében a működése megkezdésekor a szolgáltatói 

nyilvántartásba a feladatellátási hely tekintetében bejegyzett ellátási formát Átadóval 

történő egyeztetés nélkül nem változtathatja meg és a szakápolást nem szüntetheti meg. 
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Az Átvevő az Átadó előzetes jóváhagyásával az ellátott ellátás mellett más feladatot, 

illetve szolgáltatást is elláthat, további szolgáltatási elemeket szervezhet meg a hatályos 

ágazati jogszabályok keretei között, amennyiben az ellátási szerződés fennállása alatt 

az ellátotti szükségletek változása indokolja és az/azok nem veszélyeztetik az ellátottak 

jogbiztonságát és ellátásokat az ellátási szerződésben meghatározott elvek 

figyelembevételével. Az Átvevő a szociális intézmény feladatellátási helyét bővítheti.  

6.  Az Átadó által fenntartott I.1. pont szerinti szociális intézménynek a szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatairól szóló tanúsítvány, a bejegyzett adatok változása 

esetén az új tanúsítvány másolatát az Átvevő a tanúsítvány kézhezvételét követő 15 

napon belül köteles az Átadónak bemutatni. 

7. Az Átvevő köteles megteremteni azokat a feltételeket, amelyek a határozatlan idejű 

szolgáltatói nyilvántartásba vételhez szükségesek.  

8. Az Átvevő az ellátási szerződés hatálya alatt biztosítja a vallás- és világnézeti 

szabadságot az ellátottak részére. 

9. A feladatellátási helyen az átvétel napján ellátottak intézményi jogviszonyát 

folyamatosnak tekintik a fenntartói jogutódlásra tekintettel. Az Átvevő az átadás 

időpontjában a Napsugár Idősek Otthonában bentlakásos intézményi ellátásban 

részesülővel a megállapodást nem szüntetheti meg, és az idősotthoni ellátással 

kapcsolatos az átvétel napját megelőzően beérkezett és iktatott kérelmeket a működés 

során a működésre/felvételre vonatkozó szabályok alkalmazásánál figyelembe veszi, 

azokat jogutódként kezeli. 

10. Az Átvevő vállalja a feladatellátására vonatkozó külön jogszabályok és szakmai 

követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartását, illetve a szociális 

intézménnyel történő betartatását. A megfelelő feladatellátás érdekében a szociális 

intézmény az ellátottak részére köteles szakápolást is biztosítani az ehhez szükséges 

feltételekkel együtt, valamint a szakápolási tevékenységgel kapcsolatban a szükséges, 

egészségügyi szolgáltatásra jogosító engedéllyel kell rendelkeznie. 

11. Az Átvevő köteles a feladatellátási helyen működő főzőkonyhát és mosodát működtetni 

a feladatellátás ideje alatt.  

12. Az Átvevő köteles az Átadónak haladéktalanul bejelenteni, ha a feladat ellátása bármely 

okból tartós akadályba ütközik. 

13. A Felek 15 (tizenöt) napon belül jelzik egymásnak, ha adataikban, illetve a szerződés 

teljesítését befolyásoló körülmény, változás állt be. 

14. Az Átvevő a feladatellátás színvonalának emelése érdekében külön, a feladatellátást 

biztosító ingatlan és ingó használatára kötött szerződésben meghatározottak szerinti 

biztosítja feladatellátás érdekében használatra átadott ingatlan korszerűsítését, illetve 

felújítását. 

15. Az Átadó a feladatellátás biztonsága érdekében vállalja, hogy az intézmény 

működéséhez szükséges egy havi feltételt biztosít (gyógyszereket, tisztítószereket, 

tisztálkodási, egészségügyi –és higiéniás eszközöket, eltarthatóságát és raktározását 

figyelembe véve élelmiszereket). Az Átvevő a szerződés megszűnésekor köteles az 

intézmény működéséhez szükséges egy havi feltételt biztosítani. 

 

III. PANASZOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 

1. A panaszok érvényesítésének a rendjét a Szoc. tv. szabályozza. 

2. Amennyiben az ellátott vagy hozzátartozója az ellátott részére nyújtott szolgáltatással 

kapcsolatban hiányosságot észlel, a szociális intézmény szakmai programjában 

meghatározottak szerint panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez. 
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3. A panaszt az intézmény vezetője köteles haladéktalanul kivizsgálni és a vizsgálat 

eredményéről, a megtett intézkedésekről a panasztevőt írásban tájékoztatni. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy amennyiben a vizsgálat eredményével vagy 

a megtett intézkedéssel a panaszos nem ért egyet, abban az esetben az Átvevőhöz, mint 

fenntartozó fordulhat. 

4. Az intézmény vezetőjének döntése ellen benyújtott kifogást az Átvevő 15 napon belül 

köteles elbírálni. 

5. Amennyiben panaszával az ellátott/hozzátartozó az Átadóhoz fordul, az Átvevő és a 

szociális intézmény köteles a panasz kivizsgálásában együttműködni. 

6. Elhelyezés iránti kérelem elutasítása esetén az ellátást igénylőt és a törvényes 

képviselőjét írásban tájékoztatni kell az Szoc. tv. 94/D.§-ban foglaltakról. Ebben az 

esetben az ellátást igénylő és törvényes képviselője a döntés ellen a közléstől számított 

nyolc napon belül az Átadóhoz fordulhat. Az Átadó dönt az ellátás iránti kérelemről. A 

döntés felülvizsgálata bíróságtól kérhető.  

7. Az Átvevő a szakmai beszámolójában köteles a tárgyévben december 31. napjáig 

benyújtott panaszokról és azok rendezéséről összegzett, írásbeli tájékoztatást adni az 

Átadó részére. 

 

IV. A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

1. A térítési díj mértékét a Szoc.tv. és más szakmai jogszabályok keretei között az Átvevő, 

mint fenntartó állapítja meg. 

2. Az Átvevő 2022. évben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a térítési díjakról szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletben 

megállapított térítési díjat köteles alkalmazni.  

3. Az Átvevő a 2. pontban meghatározott térítési díjat 2022. évet követően évente egyszer, 

a tárgyévet megelőző évre hivatalosan megállapított általános infláció mértékével 

megemelheti, amelyről az Átvevő előzetesen tájékoztatja az Átadót.  

4. A 3. pontban meghatározott térítési díj emelés mértékét meghaladó emelésre csak az 

Átadó előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. Az Átvevő köteles az emelés okát 

megfelelően alátámasztani. Az Átadó az előzetes jóváhagyást nem tagadhatja meg, ha 

a térítési díj emelésének indoka valós és okszerű. 

5. Az ellátásért fizetendő térítési díjat az Átvevő állapítja meg a Szoc. tv. 115.§-a és a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendelet alapján, amelyről a jogosultat írásban értesíti. 

Az értesítésnek tartalmaznia kell a tájékoztatást arról, ha az ellátott, a törvényes 

képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy (a továbbiakban: térítési díj 

megfizetésére köteles személy) a térítési díj összegét vitatja, csökkentést vagy 

elengedést kéri, abban az esetben bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A 

bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni. 

6. A térítési díjat elengedni abban az esetben lehet, ha a térítési díj megfizetésére köteles 

személy korábbi jövedelme megszűnt, más jövedelemforrása és jövedelme nincs, 

továbbá nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal vagy jelentős ingatlanvagyonnal sem 

és nincs a Szoc.tv. 114.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hozzátartozója, aki a térítési díj 

megfizetésére kötelezhető. 

7. A térítési díjat megfizető személy esetén, ha a térítési díj megfizetése – a fizetési 

kötelezettség vállalását követően bekövetkezett változás miatt – a kötelezett és a 

családja megélhetését átmenetileg vagy tartósan veszélyezteti, egyedi elbírálás alapján 
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a térítési díj átmeneti időre, legfeljebb egy évre csökkenthető, különösen a következő 

esetekben: 

a) a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 

b) tartós betegség, 

c) haláleset, 

d) elemi csapás, 

e) idős vagy fogyatékos vagy tartósan beteg hozzátartozó családon belüli 

gondozása. 

8. A térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének konkrét eseteit és a módjait az 

Átvevő szabályzatai tartalmazzák.  

 

V. FINANSZÍROZÁS 

 

1. Az Átvevő a feladatellátásáért külön ellenértékre, hozzájárulásra nem tart igényt az 

Átadó részéről. Az Átadó a feladatellátáshoz hozzájárulást nem kíván fizetni. 

2. A szakosított szociális ellátás után járó, a központi költségvetésből a feladat ellátásáért 

biztosított támogatást és az egyházi kiegészítő támogatást (a továbbiakban együttesen: 

állami hozzájárulás) az Átvevő önállóan jogosult igénybe venni. Az Átvevő a feladat 

ellátását az Átadó támogatása vagy egyéb hozzájárulása nélkül is köteles biztosítani. 

3. A 2022. évben a 2. ponttól eltérően a támogatások évközi módosítására tekintettel 2022. 

június 30. napjáig az Átadó jogosult az állami támogatásra. Az Átadó a finanszírozást 

pénzeszközátadással átadja az Átvevő részére. A Felek a pénzeszközátadás szabályait 

külön megállapodásban rögzítik. 

4. Az Átvevő köteles az átadás-átvétel időpontjától működési engedéllyel rendelkezni. 

Ellenkező esetben az Átadó köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel időpontjától a 

finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos támogatásról. 

5. Az állami hozzájárulással történő elszámolás és egyéb eljárási kérdések, határidők 

szabályait a hatályos jogszabályok tartalmazzák. 

 

VI. BESZÁMOLÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, 

ELLENŐRZÉS 

 

1. Az Átvevő évente köteles írásbeli szakmai beszámolót készíteni a feladatellátásról, a 

jelen ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről és azt a tárgyévet követő 

év május 31. napjáig az Átadónak megküldeni. 

2. Amennyiben a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy az Átadó 

legfeljebb 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja az Átvevőt a 

hiánypótlására vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. 

3. Az Átadó a feladat ellátását, az Átvevő által vállalt kötelezettségek teljesítését és a 

feladat ellátásának színvonalát jogosult ellenőrizni, ezzel kapcsolatban az ellátottaktól 

felvilágosítást kérni, illetve szociális szakértő közreműködését igénybe venni. 

4. Az Átvevő vállalja, hogy a jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesíti, a vonatkozó 

adatkezelési és adatvédelmi szabályokat ismeri, azokat betartja és az általa fenntartott 

szociális intézménnyel betartatja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az 

illetékes szerveknek a rendelkezésére bocsátja. 

5.  
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VII. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő elteltével. 

2. A szerződést közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik a Felek a folyamatos 

ellátás biztosítottságának figyelembe vételével. 

3. Jelen szerződést bármelyik Fél 12 (tizenkettő) hónapos határidővel, indokolással 

bármikor írásban felmondhatja. A felmondási idő alatt az Átvevő folyamatos teljesítésre 

köteles. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ellátottak 

biztonsága a felmondási idő alatt is biztosított legyen. 

4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést a hónap végére szóló 6 (hat) hónapos felmondási 

idővel felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben a másik fél a jelen ellátási 

szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, különösen, ha a feladat 

ellátása meghiúsul, tartósan akadályba ütközik. A felmondási idő alatt az Átvevő 

folyamatos teljesítésre köteles. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

az ellátottak biztonsága a felmondási idő alatt is biztosított legyen. 

5. A Felek a jelen ellátási szerződésből eredően egymásnak okozott károkat a Ptk. 

szerződéses jogviszonyban okozott károk iránti felelősségre vonatkozó szabályai 

alapján kötelesek viselni.  

6. Az Átvevő felel és helytáll a feladatellátással összefüggően keletkezett károkozásért. 

 

VIII. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN FOGLALKOZTATOTTAKKAL 

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Felek a feladatellátási helyen foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

megszűnése, és az új fenntartónál munkaviszonyban való továbbfoglalkoztatása 

tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 25/A-25/C §-ai szerint járnak el.  

2. Az Átvevő Dunaföldvár Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 

meghatározott létszám vonatkozásában, de legfeljebb az ellátás átvételének idején 

betöltött státuszon lévő foglalkoztatottaknak az általuk betöltött munkakörben történő 

továbbfoglalkoztatását vállalja. 

3. Amennyiben a foglalkoztatott nem kíván élni a továbbfoglalkoztatással, akkor a 

közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszűnik, mivel az Átadónak megszűnik az 

a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatta. Ebben az esetben a 

közalkalmazottat végkielégítés illeti meg a Kjt. 33.§-ában foglaltak figyelembe 

vételével. A végkielégítés megfizetése az Átadót terheli.  

4. Az Átvevő vállalja a Szoc. tv 94/L.§ (4) bekezdése alapján a Kjt. 55-80.§-ainak 

alkalmazását. 

5. Az Átvevő vállalja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott vezetői 

pótlékot, munkahelyi pótlékot, szociális ágazati összevont pótlékot, egészségügyi 

kiegészítő pótlékot, valamint a Kjt. szabályai szerint megállapított munkáltatói döntésen 

alapuló illetmény részt biztosítja a foglalkoztatottak részére. 

6. Az Átvevő vállalja, hogy a munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére 

(alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet 

alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményének és a 
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jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely 

közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a 

munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn.  

7. Az Átvevő az átvett foglalkoztatottak munkaviszonyának megszüntetését az átvételtől 

számított 3 évig nem kezdeményezheti a működésével összefüggő okból, továbbá a 

munkakör, munkavégzési hely módosítására is csak kivételesen, ellátási érdekből 

kerülhet sor, illetve ha azt a dolgozó kéri.  

8. Az Átvevő nem biztosítja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

mértékű havi bankszámla-hozzájárulást az átvett feladatellátási helyen dolgozók 

részére.  

9. Az Átvevő a feladatellátási helyen foglalkoztatottak részére a jogviszony átalakulása 

után egyéb juttatásokat biztosít (különösen: minimum nettó 150 000.- Ft cafetéria, 

éleslátást biztosító szemüveg juttatás, iskoláztatási támogatás, üdülés biztosítása, 

munkaruha biztosítása, legalább 15 Ft/km munkába járás költségtérítése). 

10. A közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyra a Kjt. szabályait 

kell alkalmazni a jubileumi jutalomra, a felmentésre és a végkielégítésre vonatkozólag 

az Átvevőnek. Azok mértékét a korábbi munkáltatónál és az Átvevőnél jogviszonyban 

töltött idő együttes tartalmának figyelembe vételével kell meghatározni. 
11. A feladatellátással járó jogviszony váltás érdekében és a Kjt. 25/A-25/C §-aiban 

foglaltak teljesítéséhez az Átadó a Napsugár Idősek Otthona útján az Átvevő részére a 

foglalkoztatottak személyes adatait átadja.  

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Átvevő kötelezettséget vállal, hogy az üzemeltetésre kötött összes szerződésben a 

Napsugár Idősek Otthona helyébe jogutódként belép és megkötött szerződés 

folytonosságát fenntartja.  

2. Az Átvevő nyilatkozik, hogy a szociális ellátások jogszabályokban meghatározott 

szakmai követelményeit és az ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és 

adatvédelmi kötelezettségeket maradéktalanul ismeri és betartja, és kötelezettséget 

vállal arra, hogy azokat a feladatellátás során az általa fenntartott szociális intézménnyel 

betartatja. 

3. A Szoc. tv. 65/E.§ (3) bekezdése szerinti vörös kód figyelmeztetés esetén a szociális 

intézmény eleget tesz a vörös kód figyelmeztetéshez kapcsolódóan a Szoc.tv. szerinti 

kötelezettségének. 

4. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen ellátási szerződés teljesítése során 

mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra 

vonatkozó álláspontjukat, hogy magas színvonalú feladatellátás mindkét fél közös 

érdeke. 

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A jelen ellátási szerződés 2022.             . napján lép hatályba. 

2. A Felek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni. 



8 
 

3. A Felek az esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. 

A jelen szerződésből eredő jogvitás ügyeikre a hatáskör függvényében a Szekszárdi 

Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és a Szoc. tv. rendelkezései irányadóak. 

5. A Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyek, szerződéskötési 

jogukat jogszabály nem zárja ki vagy korlátozza.  

A Felek kijelentik, hogy az ellátási szerződést átolvasták, közösen értelmezték, tartalmával 

egyetértenek, az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek, és mint akaratukkal és 

jognyilatkozataikkal mindenben egyezőt, 6 eredeti példányban, jóváhagyólag aláírják. 

D u n a f ö l d v á r, 2022… 

 

 ………………………..  ……………………….. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  

 Átadó Átvevő 

                képviseli:  képviseli: 

       Horváth Zsolt  Győri-Dani Lajos megbízott régióvezető és 

       polgármester Jónás Gergely regionális ügyvezető 
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Haszonkölcsön szerződés 

 

amely létrejött  

egyrészről 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

székhely:  7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

Adószám:  15733469-2-17 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR szám): 733469 

képviseletében eljár: Horváth Zsolt polgármester, (a továbbiakban: Haszonkölcsönadó), mint 

Haszonkölcsönadó, 

 

másrészről a  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

székhely:  1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. 

Adószám:  19025702-2-43 

Nyilvántartási szám: 01-02-0000010 

képviseletében eljár: Győri-Dani Lajos megbízott régióvezető, Jónás Gergely regionális 

ügyvezető (a továbbiakban: Haszonkölcsönvevő) 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az 52/2021. (IX.30.) KT határozat és a      /20…. (…) 

KT határozat alapján, a Haszonkölcsönadóval szemben fennálló felelős vagyongazdálkodási 

elvek és kötelezettsége figyelembe vételével az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

ELŐZMÉNY 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

Dunaföldváron biztosított idősek otthona szolgáltatás – 7020 Dunaföldvár, Hunyadi Park 5. 

szám alatti Napsugár Idősek Otthona – fenntartásának átadásáról az 52/2021. (IX.30.) KT 

határozat alapján szándékát fejezte ki.  

A Felek az átadás-átvételi szándékot szándéknyilatkozatban megerősítették.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára a 2022. január 5. napján kelt 

előzetes szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult Napsugár Idősek Otthona és az ott nyújtott 

idősek otthona szolgáltatás 92 férőhelyei tekintetében a szociális szolgáltatások területi 

lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe való befogadásához fenntartóváltással 

történő új szolgáltatás létesítése esetén. 

Az ….. (…..) KT határozat szerint a Haszonkölcsönadó átadja a Haszonkölcsönvevőnek a 

Napsugár Idősek Otthona (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5., ágazati azonosító: S0034557, 

(a továbbiakban: feladatellátási hely) által biztosított idősek otthona szociális szolgáltatást, a 92 

fő férőhelyet és a feladatellátási hely fenntartását 2022. július 1. napjától 2032. június 30. 

napjáig, 10 év határozott időre külön íven fogalmazott ellátási szerződéssel.  

A Felek külön megállapodással a határozott idő lejárta előtt lehetőséget biztosítanak az ellátási 

szerződés hatályának meghosszabbítására.  

A Felek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-121. 

§-ai szerinti ellátási szerződést kötöttek, amellyel egyidőben a feladatellátással érintett 

önkormányzati vagyon (ingó és ingatlan) ingyenes használatát biztosító jelen megállapodást is 

megkötik, amely szabályozza a vagyonhasználat, állag-és értékmegóvás szabályait, valamint a 

visszapótlási kötelezettséget az alábbiak szerint: 
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I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés I. pontjában meghatározott ingatlan és 

ingóságok ingyenes haszonkölcsönbe adása közfeladat ellátása érdekében, a Napsugár Idősek 

Otthona (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5., ágazati azonosító: S0034557, a továbbiakban: 

feladatellátási hely) által biztosított idősek otthona szociális szolgáltatás biztosítása érdekében 

történik. 

2. A Haszonkölcsönadó a saját és kizárólagos tulajdonát képező Dunaföldvár 5003/51 

hrsz-ú, ténylegesen 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. szám alatti 1623 m2 alapterületű 

ingatlant a Haszonkölcsönvevő kizárólagos és ingyenes használatába adja, aki azt 

haszonkölcsönbe veszi.  

3. A Haszonkölcsönadó a saját és kizárólagos tulajdonát képező, valamint a Napsugár 

Idősek Otthona kizárólagos tulajdonában álló, a szerződés 1. mellékletben szereplő ingóságokat 

a Haszonkölcsönvevő kizárólagos és ingyenes használatába adja, aki azokat haszonkölcsönbe 

veszi. 

4. A Felek kijelentik, hogy a 2. pontban meghatározott ingatlan és a 3. pontban 

meghatározott ingóságok működőképes állapotban vannak és a feladatellátást szolgálják, 

amelyeket a Haszonkölcsönvevő megtekintett. 

5. Az átadásra külön átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak és a jelen szerződés 

mellékletét képező ingó- és ingatlan vagyonleltár alapján kerül sor, melyhez csatolásra kerülnek 

az átadáskori állapotokat rögzítő fényképek és videó felvételek. 

6. Az ingatlan és ingóságok birtokba adására     . napján/….napjáig kerül sor, amelyről 

átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 

7. A Haszonkölcsönvevő köteles a 1. mellékletben meghatározott ingóságok 

vonatkozásában a leltározás során tárolási nyilatkozatot adni. 

8. A Haszonkölcsönvevő az ingatlant és az ingóságokat a rendeltetésének megfelelően, és 

az e szerződésben foglaltak betartásával jó gazda módjára használhatja, felelős minden olyan 

kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.  

9. A Felek tudomásul veszik, hogy az ingatlan forgalmi értéke a Haszonkölcsönadó által 

megbízott Csavajda Dávid EV (2421 Nagyvegyim, Fő utca 36/1.) értékbecslése szerint nettó 

685 710 000,- Ft. Az aktualizált ingatlan értéktanúsítvány jelen szerződés 2. mellékletét képezi.  

10. A Haszonkölcsönadó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan –és 

ingóvagyon nem képezi pályázati kérelem, illetve pályázat tárgyát. 

 

II. SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1. A Felek a jelen szerződést határozott időre kötik. A Felek a jelen szerződés 

meghosszabbításáról közös megegyezéssel dönthetnek. 

2. A szerződés időbeli hatálya megegyezik a Haszonkölcsönadó és a Haszonkölcsönvevő 

között létrejött, a feladatellátási hely által biztosított idősek otthona szociális szolgáltatásra 

kötött ellátási szerződés hatályával, amely a szerződéskötéskor 2022. július 1. napjától 2032. 

június 30. napjáig, azaz 10 év évig tart.  

  

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
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1. A Haszonkölcsönvevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (11) bekezdésében foglaltakat e szerződésben foglaltak 

alapján vállalja. 

2. A Haszonkölcsönbe vevő a haszonkölcsön tárgyát rendeltetésének megfelelően köteles 

használni, illetőleg saját költségén fenntartani, üzemeltetni, a jó gazda gondosságával kezelni, 

állagának megóvásáról, a vagyon védelméről gondoskodni. 

3. A Haszonkölcsönvevő köteles a szerződés megszűnésekor a jelen szerződésben 

meghatározott és a haszonkölcsön tárgyát képező ingatlant és ingóságokat rendeltetésszerű 

használatra alkalmas, a feladatellátás zavartalan folytatását biztosító állapotban a 

Haszonkölcsönadó birtokába bocsátani.  

4. A birtokbaadás nem jelent átruházást, a Haszonkölcsönvevő az ingatlant és ingóságokat 

kizárólag az I.1. pontban meghatározott közcélra használhatja a szükséges mértékig, másra nem 

használhatja és nem hasznosíthatja,  a Haszonkölcsönadó előzetes, kifejezett és írásbeli 

engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. Harmadik személynek való 

bármilyen nemű átengedés az esetben is a Haszonkölcsönadó fentiek szerinti engedélyéhez 

kötött, ha az a közcél megvalósítása érdekében történik. E rendelkezés megszegése esetén 

azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.  

5. A I. 2. pont szerinti ingatlan fenntartásának, folyamatos karbantartásának költségei 

Haszonkölcsönvevőt terhelik. A Haszonkölcsönvevő köteles teljes körű vagyonbiztosítást 

kötni. 

6. A Haszonkölcsönvevő köteles a közműköltségeket viselni, a közműszolgáltatókkal 

szerződést kötni.  

7. A Haszonkölcsönvevő az átvett ingóságok folyamatos karbantartásáról, szükség esetén 

történő pótlásáról az ellátási szerződésben foglalt feladat maradéktalan, jogszabályoknak 

megfelelő ellátása érdekében saját maga köteles gondoskodni. 

8. A Haszonkölcsönvevő kijelenti, hogy közhasznú szervezet minősítéssel rendelkezik, 

ezért az ingyenes ingatlan használat után Áfa megfizetésére nem kötelezett. 

9. A Haszonkölcsönvevő köteles a szerződés fennállása alatt a vagyonhasználatról 

legkésőbb minden tárgyévet követő év május 31-ig írásba foglaltan beszámolni a 

Haszonkölcsönadó részére. A Haszonkölcsönadó jogosult helyszíni bejárással ellenőrizni a 

Haszonkölcsönvevő által vállalt kötelezettségek teljesítését. 

10. A Haszonkölcsönvevő vállalja, hogy az értékbecsléssel alátámasztott nettó forgalmi 

érték évi 2 %-át köteles évente az ingatlan felújítására és/vagy annak fejlesztési beruházásaira 

fordítani. A Haszonkölcsönadó vállalja az értékbecslés évenkénti elkészíttetését, aktualizálását. 

A Felek megállapodhatnak abban is, hogy a felújítási, beruházási munkákat nem éves szinten, 

hanem nagyobb időtávra tervezve ütemezik, akár előrehozottan, az éves 2 %-os költségvetési 

átlagot (tíz évre összesen 20%) több évre előzetesen megtervezve és időben előre hozva. 

11. A Haszonkölcsönvevő a tervezett felújításról, korszerűsítésről minden évben október 

hónap 10. napjáig előzetesen tervet és költségvetést készít a következő naptári évre vonatkozó 

felújítási, beruházási feladatokról, amelyet a Haszonkölcsönadónak átad. A Felek a tervekről 

egyeztetnek, a tervekkel kapcsolatos végső döntést a Haszonkölcsönadó jogosult meghozni.  

A felújítási, beruházási terv megvalósulását a Haszonkölcsönadó ellenőrzi, és amennyiben az 

késedelmet szenved, vagy elmarad, jogosult a Haszonkölcsönvevő költségére elvégezni, vagy 

harmadik személlyel elvégeztetni.  

A Felek a beruházás, felújítás megvalósulása érdekében külön megállapodást kötnek.  

12. A Haszonkölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a 10. pontban meghatározott felújítások 

és beruházások tekintetében a Haszonkölcsönadóval elszámolási kötelezettsége nem 
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keletkezik. A Haszonkölcsönvevő a beruházást, felújítást térítésmentesen átadja a 

Haszonkölcsönvevőnek.  

13. Az I.2. pont szerinti ingatlanon és a I.3. pont szerinti ingóságokon végzett beruházás, 

felújítás értékének az üzembe helyezéséhez, valamint állományváltozás átevezetéséhez a 

Haszonkölcsönvevő köteles a beruházásról, felújításról az üzembehelyezési okmányt, 

beruházásról, felújításról szóló számla/számlák hitelesített másolatát azok megvalósulását 

követő 15 napon belül a Haszonkölcsönadónak megküldeni, valamint az üzembehelyezési 

okmányt aláírásával igazolni. 

14. Az I. 2. és I.3. pontokban meghatározott ingatlan és ingóságok, mint nemzeti vagyont, 

annak értékét és változásait a tulajdonosi Haszonkölcsönadó tartja nyilván. A nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A 

nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat 

kivételével - nyilvánosak. A tulajdonosi Haszonkölcsönadó rendszeresen ellenőrzi a 

Haszonkölcsönvevő, mint a nemzeti vagyon használójának a I. 2. és I.3. pontokban 

meghatározott ingatlannal és ingóságokkal való gazdálkodását, megállapításairól értesíti a 

Haszonkölcsönvevőt, továbbá, amennyiben megállapításai az Állami Számvevőszék hatáskörét 

érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

15. A Felek az ellenőrzés keretében közösen végzik el a leltározási és selejtezési 

feladatokat. A Haszonkölcsönvevő leltár felelősséggel is tartozik, selejtezésről döntést csak a 

Haszonkölcsönadó hozhat. 

16. A Haszonkölcsönvevő köteles a szerződésben foglalt feltételeket, a haszonkölcsönbe 

adott ingatlant és ingókat érintő lényeges változásokat haladéktalanul, de legkésőbb a változás 

bekövetkezésétől számított 8 napon belül bejelenteni a Haszonkölcsönadónak.  

 

IV. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. A Felek a jelen szerződést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. A 

módosításnak meg kell felelnie a mindenkor hatályos a közfeladat ellátására kötött ellátási 

szerződésnek. 

2. A Felek a szerződést a határozott idő lejárta előtt közös megegyezéssel az ellátási 

szerződés megszűnésével egyidejűleg a feladatellátás folyamatosságának szem előtt tartásával 

megszüntethetik.  

3. A jelen szerződést a Haszonkölcsönadó - az ellátási szerződés egyidejű felmondásával 

- azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Haszonkölcsönvevő a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve az ellátási szerződésben rögzített tevékenység 

gyakorlásával felhagy. Az előzőek bekövetkezése esetén a Haszonkölcsönadó írásos 

felszólítása alapján, az abban meghatározott határidőre a Haszonkölcsönvevő köteles az I. 

pontban meghatározott ingatlant, a jogszabály szerinti működőképességhez szükséges 

ingóságok hátrahagyásával a feladatellátás folyamatosságának szem előtt tartásával, bírósági 

végrehajtó közreműködésének igénybevétele nélkül elhagyni. 

4.  A szerződés megszűnése esetén a Felek külön megállapodásban kötelesek egymással 

elszámolni. A III. 10-11. pontjában foglaltak szerint megvalósított beruházások és felújítások 

kapcsán a Felek rögzítik, hogy azok a Haszonkölcsönbe adót illetik és a Haszonkölcsönbe 

vevőnek ellentételezés nem jár és köteles megtéríteni az elmulasztott beruházások és felújítások 

költségét. 

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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1. A Haszonkölcsönvevő szavatol azért, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

átlátható szervezet és ezen státusza a szerződés hatálya alatt is fennáll majd.  

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Nvtv., a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Ptk., valamint 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2021. (VII. 5.) 

önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

3. A Felek jelen jogügyletből származó esetleges jogvitájuk eldöntésére kikötik a Paksi 

Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék illetékességét, azzal, hogy bármilyen vita 

felmerülése esetén előzetesen igyekeznek azt egymás között megállapodással rendezni. 

4. Az időközben bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést nem helyezik 

hatályon kívül.  A szerződéses jogviszonyra a jogszabályi rendelkezések változásai 

értelemszerűen irányadók. Abban az esetben, ha a jogszabályok olyan módon változnának meg, 

melynek következtében a Felek jelentős érdeksérelmet szenvednének, a szerződés 

rendelkezéseit újratárgyalják.  

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

aláírták. 

 

Mellékletek: 

1. Leltár 

2. Ingatlan értéktanúsítvány 

 

Dunaföldvár, 2022.…. 

 

 

 ………………………..     ……………………….. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata   Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  

 képviseli:        képviseli: 

Horváth Zsolt polgármester     Győri-Dani Lajos megbízott régióvezető  

       Jónás Gergely regionális ügyvezető 

 


