ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. június 2-ai soron kívüli ülésére
Tárgy:
Előadó:
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Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Ügyiratszám:

Ellátási szerződés módosítása
Horváth Zsolt polgármester
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
DFV/192-41/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) 2022. április 26. napján tárgyalta a Napsugár Idősek Otthona (székhely: 7020
Dunaföldvár, Hunyadi park 5., PIR szám: 797542) által ellátott idősek otthona szociális
szolgáltatás átadását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére (1125 Budapest,
Szarvas Gábor út 58-60., a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat).
A Képviselő-testület a 84/2022.(IV.26.) KT határozattal döntött arról, hogy a Napsugár Idősek
Otthona által biztosított idősek otthona szociális szolgáltatás vonatkozásában a Máltai
Szeretetszolgálattal 2022. július 1.-2032. június 30. napjáig, 10 évre a határozat ellátási
szerződést és a feladatellátást biztosító tárgyi eszközök és az ingatlan vonatkozásában
haszonkölcsön szerződést köt.
Az ellátási szerződés és a haszonkölcsön szerződés 2022. május 10. napján megkötésre került.
A fenntartóváltásra tekintettel 2022. május 23. napján kérelem került benyújtásra a szolgáltatói
nyilvántartásba történő adatmódosítása ügyében a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz (a
továbbiakban: Kormányhivatal). A Kormányhivatal a TOC/24/371-2/2022. számú végzéssel
hiánypótlást bocsátott ki. A hiánypótlásban foglaltak alapján az ellátási szerződés I. Szerződés
tárgya című fejezet 2. pontjának javítása szükséges. A hiánypótlás az előterjesztés mellékletét
képezi.
Az ellátási szerződés I. Szerződés tárgya című fejezet 2. pontja az alábbiakat szabályozza:
„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.”
A hiánypótlás alapján az előterjesztés mellékletét képező ellátási szerződés módosítása a I.
Szerződés tárgya című fejezet 2. pontját az alábbiak szerint szabályozná:
„Az 1. pont szerinti szociális szolgáltatás ellátási területe: Magyarország közigazgatási
területe.”
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt!
Dunaföldvár, 2022. május 31.
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) által biztosított 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., 2022. július 1.-2032. június 30.
napjáig, 10 évre kötött ellátási szerződést a melléklet szerinti szerződésmódosítással
módosítja.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés megkötésére, valamint
a szükséges jognyilatkozatot, nyilatkozatot és egyéb intézkedést megtételére.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatos
Erről értesül:
1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat
2. Tolna Megyei Kormányhivatal
3. Napsugár Idősek Otthona
4. Pénzügyi és Adó Iroda
5. Köznevelési és közművelődési ügyintéző

Ügyiratszám: DFV/192-

/2022.

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
szociális szakosított szolgáltatás ellátásáról
1. számú módosítása
mely létrejött
egyrészről
Megnevezés:
székhely:
Adószám:
Törzskönyvi azonosító szám:
KSH statisztikai számjel:
Képviseli:

Dunaföldvár Város Önkormányzata
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
15733469-2-17
733469
15733469-8411-321-17
Horváth Zsolt polgármester, mint Átadó
(a továbbiakban: Átadó)

másrészről
Megnevezés:
székhely:
Adószám:
Nyilvántartási szám:
KSH statisztikai számjel:
Képviseli:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
19025702-2-43
01-02-0000010
19025702-9499-529-01
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 2022. május 10. napján kelt ellátási szerződés
módosítása vonatkozásában:
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA
1. Az Átadó és az Átvevő 2022. május 10. napján az Átadó fenntartásában lévő Napsugár
Idősek Otthona (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5., ágazati azonosító: S0034557) által
biztosított idősek otthona szociális szakosított szolgáltatás vonatkozásában 92 fő
férőhelyre (ebből: 52 emelt szintű és 40 átlagos szintű férőhely) 2022. július 1.-2032.
június 30. között ellátási szerződést kötött.
2. A fenntartóváltásra tekintettel 2022. május 23. napján kérelem került benyújtásra a
szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítása ügyében a Tolna Megyei
Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal).
3. A Kormányhivatal a TOC/24/371-2/2022. számú végzéssel hiánypótlást bocsátott ki. A
hiánypótlásban foglaltak alapján az ellátási szerződés I. Szerződés tárgya című fejezet
2. pontjának javítása szükséges.
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MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

I.

1. Az ellátási szerződés I. Szerződés tárgya című fejezet 2. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„Az 1. pont szerinti szociális szolgáltatás ellátási területe: Magyarország közigazgatási
területe.”
II.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek kijelentik, hogy az ellátási szerződés módosításának aláírására jogosultak.
2. Az ellátási szerződés módosítása az aláírás napján lép hatályba.
A Felek kijelentik, hogy az ellátási szerződés módosítást 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. június „ „

Budapest, 2022. június „

………………………..

„

………………………..

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Átadó
képviseli:
Horváth Zsolt
polgármester

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Átvevő
képviseli:
Győri-Dani Lajos megbízott régióvezető és
Jónás Gergely regionális ügyvezető
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nyilvántartásba történő adatmódosítás
ügyében
VÉGZÉS

A Tolna Megyei Kormányhivatal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest 12.
kerület, Szarvas Gábor út. 58-60.), mint fenntartó kérelmére eljárást folytat az általa fenntartani kívánt
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Napsugár Idősek Otthona (7020 Dunaföldvár,
Hunyadi park 5.) szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítása ügyében.
A végzés kézhezvételétől számított 20 napon belül az alábbi dokumentumokat a kormányhivatalhoz
nyújtsa be:


A módosított ellátási szerződést.



A módosított megállapodást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem keletkezett, ezért annak viseléséről nem kell
rendelkezni.
Amennyiben az előírt határidőn belül nem pótolja a kért dokumentumokat, úgy a rendelkezésre álló
adatok alapján döntök.
E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs, az csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható.

INDOKOLÁS
A kormányhivatal – a fenntartó kérelmére - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Sznyr.) alapján eljárást folytat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
(1125 Budapest 12. kerület, Szarvas Gábor út. 58-60.) által fenntartani kívánt Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Napsugár Idősek Otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő
adatmódosítása ügyében.
A fenntartó a 2022. május 23. napján érkezett kérelméhez az alábbi iratokat csatolta:


Előzetes szakhatósági állásfoglalást a befogadásról.



Ellátási szerződést.



Haszonkölcsön szerződést.



Szakmai programot.



Szervezeti és működési szabályzatot.



A fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeket
teljesíti.

Hivatali kapu: GYAMHIV17, KRID azonosító: 508809755
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Levelezési cím: 7101 Szekszárd, Pf.: 280
Telefon: (36 74) 501 270 Fax: (36 74) 415-686 E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
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Házirendet.



Megállapodás mintát.



Szakmai felelősségbiztosítási ajánlatkérést, valamint a módosított biztosítási kötvényt.



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2022. (IV. 26.) KT határozatát
a Napsugár Idősek Otthonának átszervezéséről, ezzel egyidejűleg a Napsugár Idősek
Otthonának a 106/2021. XI. 23.) KT határozattal elfogadott szakmai programjának, és
szervezeti és működési szabályzatának hatályon kívül helyezéséről.



Közös nyilatkozat a Napsugár Idősek Otthonának átszervezéséről.

Az ellátási szerződés I. Szerződés tárgya című fejezet 2. pontjának javítása szükséges, mivel a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 117/B. § (1)
bekezdése alapján az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az
esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében
foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot,
ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb
helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
A megállapodás módosítása szükséges, mivel az Szt. 94/C. § (3) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a
megállapodás tartalmazza az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a
hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére
vonatkozó szabályokat. Az Szt. 94/C. § (3) bekezdés g) pontja alapján a megállapodás az igénybe vevő
természetes személyazonosító adatait tartalmazza.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján,
ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő
megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
A végzés az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, 81. § (1) bekezdésén, valamint a már hivatkozott
jogszabályhelyeken alapul.
A kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, az
Sznyr. 3-4. §-a, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § b) pontja
állapítja meg. A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a és a 116. § (1)-(3) bekezdései zárják ki. Az
eljárási költségről az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.
Szekszárd, elektronikus aláírás alapján
A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Lehőcz Regina főigazgató nevében és megbízásából:

Farkasné Nemes Judit
osztályvezető

