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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). Az eljárás során a Kormányhivatal hiánypótlást bocsátott ki,
amely alapján a Képviselő-testület módosította az ellátási szerződést. A fenntartóváltás
ügyében az eljárás folyamatban van.
A feladatátadás révén 2022. június 30. napjával a Napsugár Idősek Otthona közfeladat ellátása
megszűnik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése
szerint az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül
megszüntetheti. A költségvetési szervet meg kell szüntetni, ha az alapítás 7/A. §-ban
meghatározott valamely feltétele tartósan nem áll fenn.
Az Áht. 11.§ (7) bekezdése értelmében a költségvetési szerv megszüntetéséről jogszabállyal
alapított költségvetési szerv esetén jogszabályban, a nem jogszabállyal alapított költségvetési

szerv esetén megszüntető okiratban kell rendelkezni. A jogszabály és a megszüntető okirat
kiadására, valamint az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésére a 8/A. §-t kell
alkalmazni.
A költségvetési szerv megszüntetéséhez az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltaknak megfelelő, a Magyar
Államkincstár honlapján elérhető megszüntető okiratot kell a Képviselő-testületnek elfogadnia.
A megszüntető okirat elfogadására csak és kizárólag a fenntartóváltással járó működési
engedély birtokában kerüljön sor.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt!
Dunaföldvár, 2022. június 16.
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 szerződésre tekintettel a
Napsugár Idősek Otthona költségvetési szervet jogutód nélkül 2022. június 30.
napjával megszünteti.
2. a Napsugár Idősek Otthona megszüntető okiratát a melléklet szerint elfogadja.
3. felhatalmazza a polgármestert
a) a megszüntető okirat megküldésére a Magyar Államkincstárnak
a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából,
valamint
b) a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, intézkedés megtételére.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatos
Erről értesül:
1. Napsugár Idősek Otthona
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Köznevelési és közművelődési ügyintéző

Okirat száma: DFV/192- /2022.

Megszüntető okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Napsugár
Idősek Otthona megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma
1.1.

A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Napsugár Idősek Otthona

1.2.

A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

1.3.

A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 797542

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15797546-2-17

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei
2.1.

A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2022. június 30.

2.2.

A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.2.1. megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

2.3.

A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Jogutód nélküli megszüntetés

2.4.

A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Dunaföldvár Város Önkormányzata és Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) ellátási
szerződést kötött a Napsugár Idősek Otthona által ellátott idősek otthona szociális
szakosított szolgáltatás biztosítására 2022. július 1.-2032. június 30. közötti időtartamra.

2.5.

A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A
közfeladatot ellátási szerződés keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
(1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) biztosítja.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti
rendelkezések
3.1.

A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1.A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A
Napsugár Idősek Otthona, mint megszűnő költségvetési szerv a működési kiadások
vonatkozásában vállalhat kötelezettséget. A költségvetési szerv ezzel ellentétes
kötelezettségvállalása semmis.
3.1.2.A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: A Napsugár
Idősek Otthona, mint megszűnő költségvetési szerv 2022. június 30. napjáig vállalhat
kötelezettséget.
3.2.

A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői
jogot is – további gyakorlója: A Napsugár Idősek Otthonának 2022. június 30. napjáig
fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit gyakorló és teljesítő szerve az alapító,
Dunaföldvár Város Önkormányzata. A megszüntetést követően Napsugár Idősek Otthonát
megillető követelések a 70600133-11111379-00000000 számú bankszámlájára
teljesítendő. A megszüntetést követően Dunaföldvár Város Önkormányzata a Napsugár
Idősek Otthonát terhelő kötelezettségeit a 70600133-11111379-000000 számú
bankszámlájáról teljesíti. A Napsugár Idősek Otthona jogutód nélküli megszüntetése által az
intézmény tulajdonában álló ingóvagyon (tárgyi eszközök, stb.) és a házipénztárában,
valamint a bankszámlán elhelyezett összegek a fenntartót, Dunaföldvár Város
Önkormányzatot illeti meg.

3.3.

Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: A Napsugár Idősek
Otthona jogutód nélküli megszüntetése esetében az intézményben alkalmazott
közalkalmazott foglalkoztatására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnél (1125
Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) munkajogi jogviszony viszonyban kerül sor. A Napsugár
Idősek Otthona használatában és tulajdonában ingóvagyon nem képezi támogatási kérelem,
pályázat tárgyát. A Napsugár Idősek Otthona által ellátott feladat átadása révén a feladat
ellátásával járó jogok és kötelezettségek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125
Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) illeti meg, valamint terheli.

Kelt: Dunaföldvár, „időbélyegző szerint”
P.H.
Horváth Zsolt
polgármester
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