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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
Ügyiratszám: 4154-16/2016. 

Ügyintéző: Puskás Anita 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2016. május 23-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami 

fenntartásba adása 
 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2016. május 6. 

 

 

                     Mák Kornél  

                                         alpolgármester 

 

 

 

 

 

          /2016. (V.23.) EtB. sz. határozat 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami 

fenntartásba adása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Mák 

Kornél alpolgármester 4154-16/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. május 26-án 

tartandó ülésére 

 

 
Tárgy: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami 

fenntartásba adása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

    Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: határozat- tervezet 

    

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  
                

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő: 

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság    .../2016. (V.23.) EtB. számú határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság            …/2016. (V.24.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum  .../2016. (V....) ÖÉF. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

    Dr. Határ Mária 

   jegyző 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

              ALPOLGÁRMESTERE 

____________________________________ 
Ügyiratszám: 4154-15/2016. 

Ügyintéző: Puskás Anita 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2016. május 26-i ülésére 

 

 

Tárgy: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami 

fenntartásba adása 

 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 2013. január 1-jétől hatályos 88. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján az állam 

fenntartói feladatai közé tartozik a fogyatékos, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegeket ellátó 

bentlakásos intézmények működtetése. 

 

Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről 

és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény rendelkezett az állam által 

átvett intézményekről, hatálya azonban nem terjedt ki a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntartott, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (a 

továbbiakban: ESZII) telephelyeként a Kecskemét, Szent László város 1. szám alatt működő 

Platán Otthonra, ahol fogyatékosok ápoló-gondozó otthona és idősek otthona is működik.  

 

Az elmúlt évben többször egyeztettünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (a 

továbbiakban: SzGyF) a Platán Otthonban működő mindkét szakfeladat állami fenntartó 

részéről történő átvételének kérdésében.  

 

Az SzGyF arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a fogyatékos személyek ellátásának 

teljesítése érdekében nem zárkózik el mindkét szakfeladat önkormányzattól történő 

átvételétől, és amennyiben az önkormányzat szándéknyilatkozatot tesz azok átadásáról, az 

SzGyF készen áll átvenni az önkormányzat által ellátott idősek otthona és fogyatékosok 

otthona ellátási feladatot is.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 204/2015. (IX.24.) határozatával 

előzetes döntést hozott az ESZII 6000 Kecskemét, Szent László város 1. szám alatti Platán 

Otthon 2016. január 1. napjával történő állami fenntartásba adásáról, amelyet az előzetesen 

kért szándéknyilatkozat megküldésével jeleztünk az SzGyF részére. 

A szándéknyilatkozat kiadását követően az ESZII közreműködésével az SzGyF által kért 

összes dokumentumot megküldtük az állami fenntartó részére. Az SzGyF az átvétel 

kérdésében további egyeztetéseket folytatott a szakminisztériummal, illetve a területért felelős 
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államtitkársággal. Az SzGyF főigazgatója 2015 decemberében jelezte, hogy az egyeztetési 

folyamatok elhúzódása miatt az intézmény átadás-átvétele 2016. január 1-jéig 

kockázatmentesen nem valósítható meg, ezért az átvételre 2016. július 1-jével kerülne sor. 

 

Az előzetes tárgyalások és az általunk megküldött dokumentumok alapján az állami fenntartó 

2016. április 26-án küldte meg részünkre az intézmény állami átvételére vonatkozó 

megállapodás tervezetét, amely a határozat 1. számú mellékleteként szerepel.  

A megállapodás-tervezet 6.1. pontja vonatkozik a költségvetési támogatások 

átcsoportosítására. Jelenleg a fogyatékos ellátásra vonatkozó 2016. évi finanszírozási 

megállapodást az SzGyF még nem küldte meg részünkre, illetve az önkormányzat 

költségvetésében a Platán Otthon 1. féléves költségei szerepelnek, így a 6.1. pont 

táblázatainak adatokkal történő feltöltése csak a finanszírozásra vonatkozó megállapodás, 

illetve a költségvetés módosítása után lehetséges. A tényleges átadási határidőig bekövetkező 

változások miatt szükséges a határozat-tervezet 6. pontja szerinti felhatalmazás. 

 

Mivel a megállapodás jóváhagyását követő adminisztrációs eljárások hosszú időt vesznek 

igénybe (megállapodás szakminisztériumok általi aláírása, alapító okiratok módosításának 

bejegyzése, a telephely működési engedélyének módosítása), többszöri egyeztetést követően 

az átvétel időpontja 2016. szeptember 1. napjában került meghatározásra.   

 

A működéshez szükséges ingatlan vagyon átvételére ingyenes használatba adási megállapodás 

készült, amely a határozat-tervezet 2. számú mellékletét képezi. A feladatellátáshoz szükséges 

ingó vagyon a feladat átadásáról szóló megállapodás alapján – tekintettel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésére – állami 

tulajdonba kerül. A megállapodás értelmében, a most ingyenes használatba adandó ingatlan a 

későbbiekben az SzGyF kérésére – amennyiben az önkormányzat ahhoz hozzájárul – szintén 

állami tulajdonba kerülhet a fenti jogszabály alapján, mivel az állami fenntartó fejlesztések 

elvégzésére irányuló pályázatok benyújtását tervezi, és a tulajdonba adás a fejlesztések 

kivitelezését a jövőben jelentős mértékben megkönnyítené.  

 

Jelenleg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a 

kecskeméti 8355/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Szent László Város 1. szám alatt 

található, összesen 4 ha 9921 m
2
 nagyságú, kivett szociális otthon (9 épület) megnevezésű 

ingatlan. 

  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) 

bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható 

használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 

 

Az SzGyF a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. 

rendelet 4. § (2) bekezdése alapján ellátja az Szt. szerinti feladatokat, így többek között az 

ápolást, gondozást nyújtó intézmények – így az idősek otthona, a fogyatékos személyek 

otthona – fenntartói feladatait. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdése előírja, hogy vagyon ingyenes 

hasznosításáról a közgyűlés – törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén – 

minősített többségű határozatával dönt, így a határozat-tervezet szerinti döntés 

meghozatalához is az szükséges. 
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Az Nvtv. 11. § (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 

csak átlátható szervezettel köthető. Az SzGyF az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja 

alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

Fentiek alapján az ingyenes használatba adásnak akadálya nincs, így javaslom az ingatlannak 

a közfeladat ellátásig tartó,  SzGyF részére történő ingyenes használatba adását. 

 

Az ingatlan használatba adásával egyidejűleg a telephely ingóságának átadása is szükséges. 

Az ingóság átadásáról szóló megállapodás-tervezet a határozat-tervezet 3. számú mellékletét 

képezi. 

 

A Platán Otthon állami fenntartásba kerülése esetén forrás átcsoportosításnak köszönhetően 

jelentős megtakarítás érhető el, amelyet a szociális ellátások fejlesztésére, esetleges bővítésére 

tudna az önkormányzat fordítani. A korábbi évek hatósági ellenőrzései alapján a szociális 

feladatok ellátási telephelyeinek fejlesztése szükséges, különösen a Belsőnyír 327. szám alatti, 

időskorúak bentlakásos ellátását biztosító telephely másik ingatlanba történő áthelyezése és 

bővítése elengedhetetlen a jövőben.  

 

Az intézmény átadása esetén a feladatellátás tartalma nem változik, az ellátottak 

elhelyezésekor továbbra is az lenne a szempont, hogy elsődlegesen kecskeméti lakosok 

részesüljenek az ellátásban. 

 

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak továbbra is közalkalmazottként, jelenlegi 

munkakörükben kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 

 

Az állami fenntartásba adással egyidejűleg szükséges az ESZII alapító okiratának módosítása, 

mivel a fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 2016. szeptember 1. napjától már 

nem tartozik majd az ellátott feladatok közé, így az ezzel összefüggő részeket az alapító 

okiratból törölni szükséges. A határozat-tervezet 4. és 5. számú mellékletét képezi az alapító 

okiratot módosító okirat, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, melyben a 

módosításokat szürke háttérrel jelöltük. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben foglaltakat jóváhagyni 

szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. május 6. 

            

          

                    Mák Kornél 

                                        alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

        KÖZGYŰLÉSE 

____________________________________ 

 

 

KIVONAT 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. május 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

          /2016. (V.26.) határozata 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonának állami 

fenntartásba adása 

 

A közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 4154-15/2016. számú előterjesztését és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Platán Otthon állami fenntartásba adása érdekében a 

határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint megállapodást köt a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy kecskeméti 8355/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Szent 

László Város 1. szám alatt található, összesen 4 ha 9921 m
2
 nagyságú, kivett szociális otthon 

(9 épület) megnevezésű ingatlant, az önkormányzat által ellátott közétkeztetési feladatok 

ellátásához szükséges ingatlanrész kivételével, 2016. szeptember 1. napjától a közfeladat 

ellátásának időtartamára a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére ingyenes 

használatba adja a 2. melléklet szerint. 

 

3. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Platán Otthon állami fenntartásával kapcsolatban – a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdés 

a) és c) pontjában foglalt közfeladatok elősegítése céljából – a 8355/1 hrsz-ú ingatlan 

önkormányzati tulajdonban lévő ingóságait 3. számú melléklet szerint a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére ingyenesen tulajdonba adja. 

 

4. A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja tulajdonában lévő, a 

8355/1 hrsz-ú ingatlanhoz leltár szerint tartozó és a feladatellátást szolgáló tárgyi eszközöket 

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. § (1) 

bekezdés a) és c) pontja szerinti közfeladat ellátása érdekében – az Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére ingyenesen tulajdonba adja. 

 

5. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1., 2. és 3. számú 

mellékletek szerinti megállapodások, illetve a szükséges mellékletek aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 10. 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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6. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az intézményi 

telephely átadása előtt az 1. melléklet szerinti megállapodás mellékleteiben bekövetkezett 

változásokat tartalmazó táblázatokat aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

  

 

7. A közgyűlés úgy dönt, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága jelen 

határozat 4. számú melléklete szerinti alapító okiratot módosító okiratát, valamint a határozat 

5. melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 

8. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a módosító okirat, és 

a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

9. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy jelen határozatot és 

mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 

részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 



 

 

………………………... 

Átadó Fenntartó 

…………………………. 

Átvevő Fenntartó 

…………………………. 

Átadó Intézmény 

………………………….. 

Átvevő Intézmény 
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1. számú melléket a …/2016. (V.26.) határozathoz  

 

MEGÁLLAPODÁS 

a Kecskemét Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzata fenntart{s{ban lévő Egészségügyi 

és Szoci{lis Intézmények Igazgatós{ga Szegedi Tudom{nyegyetem H{ziorvosi 

Oktató Központja {ltal ell{tott szoci{lis szakosított ell{t{si feladatok  

{tad{s-{tvételéről 

 

amely létrejött egyrészről a 

Kecskemét Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzata 

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

törzskönyvi azonosító sz{ma: 724540 

adóigazgat{si azonosító sz{ma: 15724540-2-03 

pénzforgalmi jelzősz{mla sz{ma: 11732002-15337544-00000000 (OTP Bank) 

ÁHT azonosítója: 734147 

statisztikai sz{mjele: 15724540-8411-321-03 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polg{rmester 

mint {tadó fenntartó (a tov{bbiakban: Átadó Fenntartó),  

 

m{srészről a 

Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g 

székhelye: 1132 Budapest, Visegr{di u. 49. 

törzskönyvi azonosító sz{ma: 802101 

adóigazgat{si azonosító sz{ma: 15802107-2-41 

ÁHT azonosítója: 336139 

előir{nyzat-felhaszn{l{si keretsz{mla sz{ma: 10032000-00329905-00000000 

statisztikai sz{mjele: 15802107-8412-312-01 

képviseli: B{tori Zsolt főigazgató  

mint {tvevő fenntartó (a tov{bbiakban: Átvevő Fenntartó), 

 

harmadrészről az 

Egészségügyi és Szoci{lis Intézmények Igazgatós{ga Szegedi Tudom{nyegyetem 

H{ziorvosi Oktató Központja 

székhelye: 6000 Kecskemét, Piarist{k tere 7. 

törzskönyvi azonosító sz{ma: 340225 

adóigazgat{si azonosító sz{ma: 15340223-2-03  

pénzforgalmi jelzősz{mla sz{ma: 11732002-15340223-00000000 (OTP Bank) 

ÁHT azonosítója: - 

statisztikai sz{mjele: 15340223-8730-322-03 

képviseli: Dr. Kellermann Péter intézményvezető 

mint {tadó intézmény (a tov{bbiakban: Átadó Intézmény), illetve 

 

negyedrészről a 
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Fogyatékos Személyek Otthona Tass 

székhelye: 6098 Tass, Egecsey körút 48. 

törzskönyvi azonosító sz{ma: 766690 

adóigazgat{si azonosító sz{ma: 15766696-2-03 

előir{nyzat-felhaszn{l{si keretsz{mla sz{ma: 10025004-00332158-00000000  

ÁHT azonosítója: 339511 

statisztikai sz{mjele: 15766696-8730-312-03 

képviseli: Sebetk{né Pokilszky Katalin mb. igazgató 

mint {tvevő intézmény (a tov{bbiakban: Átvevő Intézmény)  

 

 – (a tov{bbiakban együttesen: Felek) – között az alulírott napon és helyen, az al{bbi 

feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A Korm{ny – az egyes szakosított szoci{lis és gyermekvédelmi szakell{t{si 

intézmények {llami {tvételéről és egyes törvények módosít{s{ról szóló 2012. évi 

CXCII. törvény (a tov{bbiakban: Törvény) 10. § (1) bekezdés b) pontj{ban kapott 

felhatalmaz{s alapj{n elj{rva, a Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{gról 

szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a tov{bbiakban: Korm{nyrendelet) 4. § (1) 

bekezdésében az Átvevő Fenntartót jelölte ki  

a) a megyei önkorm{nyzatok konszolid{ciój{ról, a megyei önkorm{nyzati 

intézmények és a Főv{rosi Önkorm{nyzat egyes egészségügyi intézményeinek 

{tvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapj{n {tvett szoci{lis és 

gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szoci{lis és gyermekvédelmi 

tevékenységet végző alapítv{nyokkal, közalapítv{nyokkal, gazdas{gi 

t{rsas{gokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ell{t{s{ra, 

b) a Törvény 2. § (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése 

szerinti feladatok ell{t{s{ra. 

 

1.2. A fenti jogszab{lyok alapj{n a szoci{lis szakosított ell{t{s feladatainak ell{t{sa 

az Átvevő Fenntartó feladata. Átvevő Fenntartó ezen kötelezettségének a jelen 

meg{llapod{s hat{lybalépéséig a 2. pontban meghat{rozott feladatok 

vonatkoz{s{ban az Átadó Fenntartóval „fogyatékos személyek otthona biztosít{sa 

és finanszíroz{sa” t{rgy{ban kötött meg{llapod{s útj{n tesz eleget. Átadó 

Fenntartó a fenti meg{llapod{s alapj{n a fenntart{s{ban {lló Átadó Intézmény 6000 

Kecskemét, Szent L{szló v{ros 1. sz{m alatti telephelyén biztosítja a „fogyatékos 

személyek otthona” szoci{lis szakell{t{st. A feladatell{t{si meg{llapod{sból fakadó 

kötelezettségeik tekintetében az érintett felek a feladatell{t{si meg{llapod{sban 

foglaltak szerint sz{molnak el. 

  

Az Átadó Fenntartó az Átadó Intézmény keretében a fentieken túl „idősek otthona” 
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szoci{lis szakell{t{st is biztosít. Az idősek otthona feladatell{t{s {tvételére az 

Átvevő Fenntartó {ltal a szoci{lis igazgat{sról és szoci{lis ell{t{sokról az 1993. évi 

III. törvény 90. § (2) bekezdésére figyelemmel kerül sor. 

 

Az Átadó Fenntartó {ltal a fentiek szerint ell{tott feladatok {llami fenntart{sba 

történő {tvételét az Emberi Erőforr{sok Minisztériuma a 2015. december 10-én kelt 

51094-4/2015/SZOCSZOLG sz{mú dokumentumban foglaltak szerint előzetesen 

jóv{hagyta. 

 

1.3. Jelen meg{llapod{s célja a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott szociális 

szakosított ellátási feladatok Átvevő Fenntartó részére történő {tad{s-{tvételéhez 

kapcsolódó elj{r{s t{mogat{sa, a lebonyolít{s{hoz szükséges keretek, a szoci{lis 

intézményben foglalkoztatottak {tvételének, a szoci{lis szakell{t{si feladatok 

ell{t{s{hoz kapcsolódó vagyon, valamint a jogok és kötelezettségek meghat{roz{sa. 

E célok megvalósít{sa érdekében Felek az al{bbiakban {llapodnak meg: 

 

2. A meg{llapod{s t{rgya 

 

2.1. Átvevő Fenntartó nyilatkozza, hogy az {tvételre kerülő fogyatékos személyek 

otthona és idősek otthona szoci{lis szakosított ell{t{si feladat biztosít{s{hoz a 

jelenleg hat{lyos szolg{ltatói nyilv{ntart{sban rögzített valamennyi férőhelyre 

szükség van, ezen okból Átvevő Fenntartó valamennyi férőhely tov{bbi 

fenntart{s{ról gondoskodik. 

 

2.2. Átadó Fenntartó nyilatkozza, hogy a fent említett szoci{lis szakosított ell{t{s a 

jelenleg hat{lyos szolg{ltatói nyilv{ntart{sban bejegyzett engedélyezett férőhelyek 

sz{ma alapj{n, azok működtetéséhez jogszab{lyban meghat{rozott szakmai és a 

feladatell{t{shoz szükséges funkcion{lis létsz{mmal együttesen kerül {tad{sra.  

 

2.3. Az 1.2. szerinti meg{llapod{s alapj{n jelenleg az Átadó Intézmény 

telephelyeként működő intézményben ell{tott szoci{lis szakosított ell{t{si 

feladatokat a jelen meg{llapod{s hat{lybalépésének napj{tól hat{rozatlan időre 

Átvevő Fenntartó l{tja el. Átvevő Fenntartó a feladatokat a Fogyatékos Személyek 

Otthona Tass (6098 Tass, Egecsey körút 48.) intézmény {tszervezését követően a 

B{cs-Kiskun Megyei Plat{n Integr{lt Szoci{lis Intézmény (6000 Kecskemét, Szent 

L{szló v{ros 1.) fenntart{sa keretében biztosítja. 

 

2.4. Átadó Fenntartó nyilatkozza, hogy az Átadó Intézmény telephelyeként 

működő intézményben az {tad{s-{tvétellel érintett fogyatékos személyek otthona 

szoci{lis szakosított ell{t{si feladat vonatkoz{s{ban engedélyezett férőhelysz{m 100 

fő, az idősek otthona szoci{lis szakosított ell{t{si feladat vonatkoz{s{ban 

engedélyezett férőhelysz{m 120 fő.  
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2.5. Átvevő Fenntartó nyilatkozza, hogy a jelen meg{llapod{s hat{lybalépésének 

napj{t megelőző napon az intézményi ell{t{s igénybevételéről szóló 

meg{llapod{ssal rendelkezők ell{t{s{t a jelen meg{llapod{s hat{lybalépésének 

napj{tól v{ltozatlanul biztosítja. 

 

3. Felek jog{ll{sa 

 

3.1. Átvevő Fenntartó a 2.4. pontban nevesített szoci{lis szakosított ell{t{st az Átvevő 

Intézmény 2.3. pont szerinti {tszervezését követően a 6000 Kecskemét, Szent László 

város 1. sz{m alatti székhelyén kív{nja biztosítani. 

 

3.2. A Felek rögzítik, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket az {tad{s-{tvétellel 

érintett feladatok ell{t{s{nak biztosít{s{ban érintett intézmények Alapító 

Okiratainak módosít{sa érdekében. 

 

3.3. A Felek kötelezettséget v{llalnak tov{bb{ arra, hogy a szoci{lis, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolg{ltatók, intézmények és h{lózatok hatós{gi nyilv{ntart{s{ról 

és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 27. § (1)-(3) bekezdéseiben 

foglaltak szerint megteszik a szükséges intézkedéseket a szolg{ltatói nyilv{ntart{s 

adatmódosít{sa érdekében. 

 

4. Munkajogi kérdések 

 

4.1. Az Átadó Fenntartó fenntart{s{ban működő Átadó Intézmény keretében az 

{tad{s-{tvétellel érintett feladatok ell{t{s{t biztosító st{tuszok – a 2.2. pont alapj{n 

meghat{rozott létsz{mnak megfelelően foglalkoztatott tényleges {llom{nyi létsz{m, 

valamint a betöltetlen {ll{shelyek; ide értve a szakmai és funkcion{lis feladatokat 

ell{tók létsz{m{t is – az Átvevő Intézményhez kerülnek. A betöltött {ll{shelyeken 

foglalkoztatottak a jelen meg{llapod{s hat{lybalépésnek napj{val az Átvevő 

Intézmény foglalkoztatotti {llom{ny{ba kerülnek. 

 

4.2. A Felek nyilatkoznak, hogy a 4.1. pontban meghat{rozott st{tusz összesen <.., 

melyből szakmai létsz{m .< st{tusz, funkcion{lis létsz{m .< st{tusz. 

 

4.3. A Felek meg{llapítj{k, hogy – a közalkalmazottak jog{ll{s{ról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése alapj{n alkalmazandó – a Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a tov{bbiakban: Mt.) 36. § (1) bekezdése 

alapj{n az {tvétel időpontj{ban a közalkalmazotti jogviszonyból sz{rmazó jogok és 

kötelezettségek az Átvevő Intézményre sz{llnak {t. Az Átadó Intézmény az Mt. 37. §-

{nak megfelelően t{jékoztatja az Átvevő Intézményt az {tsz{ll{ssal érintett 

közalkalmazotti jogviszonyból sz{rmazó jogokról és kötelezettségekről. Az Átvevő 
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Intézmény az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint, az Átadó Intézmény pedig az Mt. 38. § 

(2) bekezdése alapj{n eleget tesz a t{jékoztat{si kötelezettségének. 
 

4.4. A munk{ltató személyében bekövetkezett v{ltoz{s az {ll{shelyek sz{m{t, illetve 

a munk{ltatói döntésen alapuló kereset kiegészítéseket nem érinti. Egyebekben a 

Felek rögzítik, hogy az Átvevő Intézményt az Átadó Intézmény belső szab{lyzatain 

alapuló juttat{sok tekintetében kötelezettség nem terheli, Átvevő Intézmény a 

foglalkoztatottak juttat{sait a vonatkozó jogszab{lyi rendelkezések, valamint saj{t 

belső szab{lyzatai és munk{ltatói döntései alapj{n {llapítja meg. 

 

4.5. Átadó Intézmény kijelenti, ha a jelen szerződés al{ír{s{t követően az {tvétellel 

érintett foglalkoztatottak a jelen szerződés hat{lybalépésének időpontj{ig terjedő 

időtartam vonatkoz{s{ban b{rminemű munkajogi igénnyel lépnének fel (különösen 

szabads{g kiad{s, szabads{g megv{lt{s, jubileumi jutalom, bérkövetelés, utaz{si 

költségtérítés), akkor annak megtérítésére az Átadó Intézmény köteles. Amennyiben 

az {tvétellel érintett foglalkoztatott az Mt. 39. §-a alapj{n érvényesíti jogait az Átvevő 

Intézménnyel szemben, akkor az Átadó Intézmény köteles megtéríteni Átvevő 

Intézmény ezzel kapcsolatos költségeit. 

 

4.6. Átadó Intézmény az Mt. 37. §-{nak megfelelő t{jékoztat{ssal egyidejűleg 

t{jékoztatja az Átvevő Intézményt, hogy a betöltött st{tuszon lévő 

foglalkoztatottakkal szemben hivatali kötelezettség megszegése miatt indult-e 

büntetőelj{r{s, illetve fegyelmi, k{rtérítési ügyben indult-e, illetőleg van-e 

folyamatban elj{r{s. 

 

4.7. A meg{llapod{s alapj{n érintettek közalkalmazotti jogviszony{ra vonatkozó 

adatokat a meg{llapod{s 1. számú melléklete tartalmazza. A meg{llapod{s alapj{n 

érintett foglalkoztatottak teljes személyi anyag{t az Átadó Intézmény a 

meg{llapod{s hat{lybalépését követő 15 napon belül {tadja az Átvevő Intézmény 

részére. 

 

5. Az Átadó Fenntartó és az Átadó Intézmény kötelezettségei 

 

5.1. Átadó Fenntartó Átvevő Fenntartó és Átvevő Intézmény ingyenes haszn{lat{ba 

adja a Kecskemét belterület 8355/1 hrsz. alatt nyilv{ntartott, természetben a 6000 

Kecskemét, Szent L{szló v{ros 1. sz{m alatt tal{lható ingatlan feladatell{t{s{hoz 

szükséges részét – azaz az ingatlant, az azon {lló 311,03 m2 alapterületű konyha 

kivételével –, az Átadó Fenntartó, Átvevő Fenntartó és Átvevő Intézmény között 

megkötésre kerülő külön meg{llapod{s alapj{n, amely a jelen meg{llapod{s 2/a. 

számú mellékletét képezi. (Az ingatlan adatait a 2-3. számú melléklet tartalmazza.) 

 

5.2. Átadó Fenntartó kijelenti, hogy a jelen meg{llapod{s hat{lyba lépését követően 

az Átvevő Fenntartó kérelmére megvizsg{lja az 5.1. pontban megjelölt ingatlan 
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ingyenes {llami tulajdonba ad{s{nak lehetőségét. Az ingatlan ingyenes {llami 

tulajdonba ad{s{ról szóló döntés esetén az ingatlan vagyonkezelője Átvevő 

Fenntartó lesz. Ebben  az esetben Átvevő Fenntartó az ingatlanban tal{lható 5.1. pont 

szerinti konyh{t Átadó Fenntartónak – annak kérésére – ingyenes haszn{latba adja. 

 

5.3. Átadó Fenntartó és Átadó Intézmény az {tad{sra kerülő feladatok ell{t{s{hoz 

szükséges ingatlanokban tal{lható vagyonelemekről a 2016. m{rcius 31. 

fordulónappal elkészíti az intézményi és személyi vagyonlelt{rt. A feladatell{t{shoz 

szükséges, az intézményi vagyonlelt{rban (3. számú melléklet) szereplő kis és nagy 

értékű ingós{gokat annak tulajdonosa ingyenesen a Magyar Állam tulajdon{ba adja, 

amelyről az ingós{gok tulajdonosa és Átvevő Fenntartó külön meg{llapod{st kötnek 

(3/a. számú melléklet). Az ingós{gok vagyonkezelője az Átvevő Fenntartó, haszn{lója, 

illetve az {tad{sra kerülő gépj{rmű esetében annak üzembentartója az Átvevő 

Intézmény lesz. 

 

Az Átadó Intézmény a személyi vagyonlelt{r (3/b. számú melléklet) keretében 

nyilv{ntart{sba vett ingós{gok őrzési felelősségét {tadja az Átvevő Intézmény 

részére. 

 

5.4. Átadó Intézmény {tadja az Átvevő Intézmény részére a feladatell{t{shoz 

kapcsolódó, a jelen meg{llapod{s hat{lybalépésének napj{n hat{lyos 

szerződés{llom{nyt, valamint az ezekhez kapcsolódó kötelezettségv{llal{st 

tartalmazó vagy egyéb olyan okiratot, amelyek jogot vagy kötelezettséget {llapítanak 

meg, jogot vagy kötelezettséget keletkeztetnek (4. számú melléklet). A Felek 

kötelezettséget v{llalnak arra, hogy a jelen meg{llapod{s hat{lybalépését követő 10 

napon belül intézkednek az {tad{s-{tvétellel érintett feladatok ell{t{s{hoz 

kapcsolódó szerződések {truh{z{sa, az Átvevő Intézmény félként a szerződésbe 

történő belépése érdekében. 

 

5.5. Átadó Intézmény az 5/a. számú melléklet szerinti tartalommal nyilatkozik az 

{tadott ell{t{si feladatokhoz kapcsolódó követelés{llom{nyról, tov{bb{ az 5/b. számú 

melléklet szerint a sz{llítói és egyéb kötelezettségekről.  

 

5.6. Átadó Intézmény jelen meg{llapod{s mellékletében foglaltak szerint nyújt 

t{jékoztat{st az {tad{s-{tvétel napj{n hat{lyos, illetve később hat{lyba lépő, az Átadó 

Intézmény feladatell{t{s{hoz kapcsolódó harmadik személlyel szemben fenn{lló, 

adott esetben nem jogszab{lyi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető b{rmilyen 

jogosults{gról, igényről, a vitatott, per vagy m{s vitarendezési elj{r{s t{rgy{v{ tett 

kérdésről, az azzal kapcsolatos {ll{spontj{ról és annak indokairól, külön kiemelve az 

európai uniós programokkal kapcsolatos vit{s kérdéseket (6.számú melléklet). 

 

5.7. Az Átadó Intézmény jelen meg{llapod{s mellékletében foglaltak szerint nyújt 
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t{jékoztat{st az {tad{ssal érintett szoci{lis szakell{t{si feladatokhoz kapcsolódó 

pénzforgalmi sz{ml{k a meg{llapod{s al{ír{s{nak napj{n fenn{lló z{ró 

egyenlegéről. (7. számú melléklet); az Átvevő Intézmény előir{nyzat-felhaszn{l{si 

keretsz{ml{j{ra {tutalja az év sor{n befolyt, a feladat ell{t{sa érdekében a 

meg{llapod{s hat{lybalépésének napj{t követően felhaszn{landó, valamint a 

meg{llapod{s hat{lybalépésének napj{t követően az Átadó Fenntartóhoz, vagy 

Átadó Intézményhez befolyó, de a feladat ell{t{s{hoz kapcsolódó költségvetési 

bevételt. Felek tov{bb{ megteszik a szükséges intézkedéseket a feladatell{t{shoz 

kapcsolódóan a feladat {tad{s-{tvétel napj{ig lenyitott, de felhaszn{l{sra nem került  

költségvetési t{mogat{s – különös tekintettel az {gazati kiegészítő bérpótlék, 

bérkompenz{ció összegére – a jelen pontban szereplő, jogszab{lyoknak megfelelő 

rendezése érdekében. 

 

5.8. Az Átadó Intézmény jelen meg{llapod{s mellékletében foglaltak szerint nyújt 

t{jékoztat{st azon letéti sz{mla – a meg{llapod{s al{ír{s{nak napj{n fenn{lló – z{ró 

egyenlegéről, amelyen az ell{tottak pénzeszközeit kezeli (7/a. számú melléklet). A 

fentiek szerint kezelt pénzeszközöket az Átadó Intézmény a jelen meg{llapod{s 

hat{lybalépését követően 10 napon belül {tutalja az Átvevő Intézmény 

<<<<<<.. sz{mú letéti sz{ml{j{ra. Az {tutal{shoz szükséges, az érintett 

ell{tottak, illetve az érintett ell{tottak gondnokai {ltal ki{llított meghatalmaz{sok és 

nyilatkozatok az {tutal{s érdekében való rendelkezésre {ll{s{ról az Átadó Intézmény 

gondoskodik.  

 

5.9. Az Átadó Intézmény jelen meg{llapod{s mellékletében foglaltak szerint nyújt 

t{jékoztat{st az {tad{sra kerülő feladatok ell{t{s{hoz szükséges és a működéshez 

kapcsolódó kiad{sok és bevételek elsz{mol{s{ról (8. számú melléklet). 

 

5.10. Az Átadó Intézmény jelen meg{llapod{s mellékletében foglaltak szerint {tadja a 

rendelkezésére {lló, az {tad{sra kerülő feladatok ell{t{s{hoz szükséges és a 

működést biztosító hatós{gi engedélyeket, valamint a szakmai programok, 

szab{lyzatok kivonatait (9. számú melléklet). 

 

5.11. Az Átadó Intézmény a jelen meg{llapod{s hat{lybalépésének napj{n 

iratjegyzékkel együtt {tadja az igénybevevők ell{t{s{val és az intézményi 

elhelyezésre v{rakozókkal kapcsolatos, a vonatkozó jogszab{lyi rendelkezéseknek 

megfelelően kötelezően vezetett, teljes dokument{ciót. 

 

5.12. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény jelen meg{llapod{s mellékleteként 

{tadja a teljességi nyilatkozatot (13/A-B. számú mellékletek). 

 

6. Költségvetési t{mogat{s {tcsoportosít{sa 
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6.1. Átadó Fenntartó kijelenti, hogy az {tad{sra kerülő szoci{lis szakosított ell{t{si 

feladatokhoz kapcsolódóan az Átadó Fenntartó, illetőleg az Átadó Intézmény az 

al{bbi {llami költségvetési t{mogat{sokban részesül: 

 
 

Megnevezés Jogszab{lyhely 

2015:C 

2.,8.,9. 

melléklet 

t{mogat{si 

időszak 

t{mogat{si 

összeg 

Forintban 

megjegyzés 

ell{t{si 

meg{llapod{s 

    

fogyatékos 

személyek 

otthona 

8/I/7    

idősek otthona     

szoci{lis {gazati 

pótlék 

    

kiegészítő 

pótlék 

    

bérkompenz{ció     

     

     

  

Átadó Fenntartó kijelenti, hogy az {tad{sra kerülő szoci{lis szakosított ell{t{si 

feladatokhoz 2016. évben <  forint működési bevételi előir{nyzat kapcsolódik a jelen 

meg{llapod{s 8. számú melléklete szerint. Az Átadó Fenntartó a meg{llapod{s 

hat{lybalépésének napj{t követő 30 napon belül nyilatkozik az Átvevő Fenntartó 

részére közfeladat {tvételének napj{ig jóv{hagyott, de pénzügyileg nem teljesített 

költségvetési bevételi előir{nyzatairól. 

Az {llamh{ztart{sról szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § szerinti tartós, b{zisba épülő 

előir{nyzat-{tcsoportosít{s szükséges Magyarorsz{g 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 28. § (1) bekezdése figyelembevételével e 

törvény 1. melléklete XX. Emberi Erőforr{sok Minisztériuma fejezet 20. cím Fejezeti 

kezelésű előir{nyzat 19. Szoci{lis célú hum{nszolg{ltat{sok alcím 7. Szoci{lis, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ell{t{si szerződésekkel történő 

finanszíroz{sa jogcímcsoport terhére, a XX. Emberi Erőforr{sok Minisztériuma 

fejezet 2. Szoci{lis és gyermekvédelmi intézményrendszer cím 3. Szoci{lis és 

gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatell{t{s és ir{nyít{s intézményei alcím, ezen 

belül az Átvevő Intézmény jav{ra a következők szerint:  

 

               adatok Ft-ban 
 Átadó Átvevő 
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Megnevezés XX.20.19.7. 

előir{nyzat 

2016. 

XX.20.19.7. 

előir{nyzat 

szintre 

hoz{s 

XX.20.19.7. 

előir{nyzat 

2017 

XX.2.3. 

előir{nyzat 

2016 

XX.2.3. 

előir{nyzat 

szintre 

hoz{s 

XX.2.3. 

előir{nyzat 

2017 

K1 Személyi juttat{s       

K2 Munkaadókat 

terhelő j{rulékok és 

szoci{lis hozz{j{rul{si 

adó 

      

K3 Dologi kiad{sok       

K4 Ell{tottak pénzbeli 

 juttat{sai 

      

K5 Egyéb működési  

kiad{sok 

-00 000 000      

K6 Beruh{z{sok       

K7 Felújít{sok       

Kiad{sok összesen -00 000 000      

B816 Költségvetési 

 t{mogat{s 

-00 000 000      

 

Normatív t{mogat{sok és egyéb önkorm{nyzatokat megillető t{mogat{sokra 

vonatkozó {tcsoportosít{sn{l az {llamh{ztart{sról szóló 2011. évi CXC. törvény 33. § 

(3) b) pontj{nak bb) alpontja és Magyarorsz{g 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 19. § (1) a) pontja figyelembevételével előir{nyzat-rendezés 

szükséges az önkorm{nyzati intézményt megillető {llami t{mogat{s érdekében. 

 

6.2. Az Egységes Rovat Azonosító Kódok (ERA) szerint a 10. számú mellékletben 

kerülnek részletezésre az előir{nyzatok az Átadó Fenntartó részéről t{jékoztat{sul az 

Átvevő Fenntartó részére. 

 

7. Ell{tottak intézményi jogviszony{val összefüggő rendelkezések 

 

7.1. Az Átadó Intézmény {ltal biztosított fogyatékos személyek otthona és idősek 

otthona szoci{lis szakosított ell{t{st a jelen meg{llapod{s hat{lybalépését követően 

Átvevő Intézmény a 2.3., illetve 3.1. pontokban foglaltak szerint biztosítja. 

 

7.2. Az Átadó Intézmény és az Átvevő Intézmény kötelezettséget v{llal arra, hogy az 

Átadó Intézmény {ltal az ell{tottakkal az intézményi jogviszonyra kötött 

meg{llapod{sokat – a jelen meg{llapod{s hat{lybalépésének napj{val – közös 

megegyezéssel módosítja. 

 

7.3. A Felek tudom{sul veszik, hogy az {tad{s-{tvétel sor{n az ell{tottak, illetve az 

érdekképviseleti fórum vonatkozó jogszab{lyi rendelkezéseknek megfelelő 

t{jékoztat{s{val kapcsolatos kötelezettségek a jelen meg{llapod{s hat{lybalépését 
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megelőzően az Átadó Intézményt, a hat{lybalépést követően az Átvevő Intézményt 

terhelik. 

 

8. Egyéb rendelkezések 

 

8.1. Átadó Fenntartó és Átadó Intézmény t{jékoztatja az Átvevő Intézményt és 

Átvevő Fenntartót minden olyan körülményről, amely az adott intézmény 

működését érdemben befoly{solhatja, valamint az eredményes feladatell{t{shoz 

szükséges tov{bbi tényekről, körülményekről.  

 

8.2. Átadó Fenntartót, illetve az Átadó Intézményt az {tadott szoci{lis szakell{t{si 

feladatok ell{t{sa vonatkoz{s{ban a jelen meg{llapod{s hat{lybalépését megelőző 

napig keletkezett valamennyi kötelezettség terheli és valamennyi jogosults{g 

megilleti függetlenül attól, hogy azok teljesítésének esedékessége ezen időpont előtt 

vagy ut{n {ll be, különös tekintettel vagyonbiztosít{s díjaira, peres- és nemperes 

elj{r{sokra, a követelésekre és tartoz{sokra, foglalkoztat{si jogviszonyokra és az 

ell{totti jogviszonyokra.  

 

Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a jelen meg{llapod{s al{ír{s{t követően 

annak hat{lybalépéséig újabb tartós, a jelen meg{llapod{s hat{lybelépését követően 

is fenn{lló kötelezettséget kiz{rólag az Átvevő Fenntartó és az Átvevő Intézmény 

előzetes, ír{sbeli hozz{j{rul{s{val v{llalhat. 

 

8.3. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal 

nyilatkozik az {tadott ell{t{si feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési elj{r{sokról. 

 

8.4. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a 12/A. sz. melléklet szerinti 

tartalommal nyilatkozik a hazai, illetve uniós forr{sból megvalósuló fenntart{si 

időszakban lévő, az {tadott ell{t{si feladatokhoz kapcsolódó projektekről. A 

projekt(ek) teljes körű {tad{s-{tvételét külön jegyzőkönyv rögzíti (12/B. sz. melléklet), 

az {tad{si kötelezettség a teljes, tételes iratjegyzékkel {tad{sra kerülő 

projektdokument{cióra vonatkozik. 

 

8.5. A projektek {tad{s-{tvétele, valamint a jogutódl{s {tvezetése sor{n Felek a 

vonatkozó hat{lyos jogszab{lyok, miniszteri utasít{sok, valamint az Ir{nyító Hatós{g 

és a Közreműködő Szervezet {ltal meghat{rozott elj{r{srend szerint j{rnak el.  

 

8.6. A Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az {tad{s-{tvétellel összefüggő 

teendőket egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolít{ssal kapcsolatos döntések 

előkészítéséről. 
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Átadó Fenntartó {ltal kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: Csonka Imre 

Beoszt{sa: oszt{lyvezető 

Elérhetősége: 76/513-595, 06-20/291-0351, csonka.imre@kecskemet.hu  

 

 

Átvevő Fenntartó {ltal kijelölt kapcsolattartó:  

Neve: Dr. Tóth M{ria 

Beoszt{sa: igazgató 

Elérhetősége: 76/680-102, 06-20/249-4610, toth.maria@szgyf.gov.hu  

 

 

Átadó Intézmény {ltal kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: Tóth Katalin 

Beoszt{sa: szoci{lis és gyermekvédelmi igazgató 

Elérhetősége: 76/514-020, toth.kata@alapellatas.hu  

 

 

Átvevő Intézmény {ltal kijelölt kapcsolattartó: 

Neve: Sebetk{né Pokilszky Katalin 

Beoszt{sa: mb. igazgató 

Elérhetősége: 76/850-345, 06-70/428-4960, tass.sebetkane@gmail.com  

 

 

8.7. A Felek kijelentik, hogy az {tad{s-{tvételhez kapcsolódó intézkedések 

végrehajt{sa sor{n a vonatkozó jogszab{lyi rendelkezéseket figyelembe véve, 

jóhiszeműen, együttműködve j{rnak el. Átadó Fenntartó, illetve Átadó Intézmény a 

jelen meg{llapod{sban foglaltak szerint {tad{sra kerülő dokumentumokat minden 

esetben a dokumentum keltét, sz{m{t és pontos megnevezését tartalmazó iratjegyzék 

szerint, azzal együtt bocs{tja az Átvevő Fenntartó, illetve az Átvevő Intézmény 

rendelkezésére. 

 

8.8. Jelen meg{llapod{s annak Felek {ltal történő al{ír{s{t és a z{radékban megjelölt 

ir{nyítói hozz{j{rul{sok megad{s{t követően, 2016. szeptember 1. napj{n lép 

hat{lyba.  

 

 

8.9. Felek kijelentik, hogy a meg{llapod{sban foglalt feltételekkel egyetértenek, 

azokat elfogadj{k, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóv{hagyólag 

írj{k al{, annak minden oldal{t és mellékleteit al{ír{sukkal hitelesítik. Átadó 

Fenntartó és Átadó Intézmény a meg{llapod{s mellékleteinek al{ír{s{val teljes 

felelősséget v{llal arra, hogy az abban közölt tények, adatok, inform{ciók a 

mailto:csonka.imre@kecskemet.hu
mailto:toth.maria@szgyf.gov.hu
mailto:toth.kata@alapellatas.hu
mailto:tass.sebetkane@gmail.com


 

 

 

20 

meg{llapod{s mellékletét képező teljességi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően 

valósak, teljes körűek, és érdemi vizsg{latra alkalmasak. 

 

Átadó Intézmény v{llalja, hogy a jelen meg{llapod{s al{ír{sa és a hat{lybalépés 

között eltelt időben a meg{llapod{sban, illetve annak mellékleteiben szereplő 

adatokban esetlegesen bekövetkezett v{ltoz{sról a jelen meg{llapod{s 

hat{lybelépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül az Átvevő 

Intézményt külön dokumentumban, ír{sban t{jékoztatja. 

 

 

8.10. Átadó Fenntartó a jelen meg{llapod{s al{ír{s{val nyilatkozik arról, hogy a jelen 

meg{llapod{s tartalm{t az Önkorm{nyzat Közgyűlése 2016. <<<.. napj{n tartott 

ülésén megt{rgyalta, és azt a <<<<<<<< sz{mú hat{rozat{ban foglaltak 

szerint elfogadta. (14. számú melléklet) 

 

8.11. A meg{llapod{s elv{laszthatatlan részét képezik a Mellékletek jegyzékében 

felsorolt mellékletek. 

 

8.12. A Meg{llapod{s 9 eredeti péld{nyban készült, amelyből 2 péld{ny Átadó 

Fenntartót, 3 péld{ny Átvevő Fenntartót, 1 péld{ny Átadó Intézményt, 1 péld{ny 

Átvevő Intézményt, 1-1 péld{ny az ir{nyító szerveket illet meg. 

 

8.13. A Felek a jelen meg{llapod{st elolvas{s és közös értelmezés ut{n, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóv{hagyólag írj{k al{ és egyidejűleg minden 

oldal{t kézjegyükkel l{tj{k el. 

 

 

 

<<<<<<., 2016. <<<<<. 

 

<<<<<<<<<<<..<<<< 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polg{rmester 

Kecskemét Megyei Jogú V{ros 

Önkorm{nyzata  

képviseletében 

Átadó Fenntartó 

 

Budapest, 2016. <<<<<..  

 

<<<<<<<<<<<<<<<.. 

B{tori Zsolt 

főigazgató 

a Szoci{lis és Gyermekvédelmi 

Főigazgatós{g 

képviseletében 

Átvevő Fenntartó 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 

<<<., 2016. <<<< hó < nap 

<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Jogi ellenjegyzés: 

<<<., 2016. <<<< hó < nap 

<<<<<<<<<<<<<<< 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

<<<., 2016. <<<< hó < nap 

<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Jogi ellenjegyzés: 

<<<., 2016. <<<< hó < nap 

<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

 

<<<<., 2016. <<<<<. 

 

<<<<<<<<<<<< 

Dr. Kellermann Péter intézményvezető 

az Egészségügyi és Szoci{lis 

Intézmények Igazgatós{ga Szegedi 

Tudom{nyegyetem H{ziorvosi Oktató 

Központja 

képviseletében 

Átadó Intézmény 

 

<<<<., 2016. <<<<<. 

 

<<<<<<<<<<<< 

Sebetk{né Pokilszky Katalin 

mb. igazgató 

a Fogyatékos Személyek Otthona Tass 

képviseletében 

Átvevő Intézmény 
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Z{radék: 

 

Jelen Meg{llapod{s megkötésére, az érintett intézmények {talakít{s{ra tekintettel az 

Emberi Erőforr{sok Minisztériuma fejezeti kezelésű előir{nyzatok gazd{lkod{si, 

kötelezettségv{llal{si és utalv{nyoz{si szab{lyzat{ról szóló 15/2012. (XI.13.) EMMI 

utasít{s 11.4. pontja alapj{n a Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g ir{nyít{s{t 

ell{tó, fejezetet ir{nyító szerv nevében a kötelezettségv{llal{s jogosultjaként az 

előir{nyzatot biztosítom. 

 

Budapest, 2016. <<<<..„     „ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<.. 

dr. Bathó Ferenc  

gazdas{gi ügyekért felelős helyettes {llamtitk{r 

Emberi Erőforr{sok Minisztériuma 

 

Jelen Meg{llapod{s megkötésére, az érintett intézmények {talakít{s{ra tekintettel az 

{llamh{ztart{sról szóló 2011. CXCV tv. 33. §. (4) bekezdésének b) pontja és az (5) 

bekezdés szerinti – az {llamh{ztart{sért felelős miniszter {ltali – előzetes 

hozz{j{rul{s alapj{n a fejezetet ir{nyító szerv vezetőjeként az előir{nyzatnak az 

Emberi Erőforr{sok Minisztérium{hoz történő {tcsoportosít{s{hoz hozz{j{rulok.   

 

Budapest, 2016. <<<<..„     „ 

<<<<<<<<<<<<<<<.. 

Pintér S{ndor 

miniszter 

Belügyminisztérium 

 

Jelen Meg{llapod{s megkötésére, az érintett intézmények {talakít{s{ra tekintettel az 

{llamh{ztart{sról szóló 2011. CXCV tv.  33. §. (4) bekezdésének b) pontja és az (5) 

bekezdés szerinti – az {llamh{ztart{sért felelős miniszter {ltali – előzetes 

hozz{j{rul{s alapj{n a fejezetet ir{nyító szerv vezetőjeként az előir{nyzat – a 

Belügyminisztériumtól az Emberi Erőforr{sok Minisztérium{hoz előir{nyzat történő 

{tcsoportosít{s{hoz hozz{j{rulok. A Szoci{lis és Gyermekvédelmi Főigazgatós{g 

ir{nyít{s{t ell{tó, a fejezetet ir{nyító szerv vezetőjeként az előir{nyzatot biztosítom. 

 

Budapest, 2016. <<<<..„     „ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<.. 

Balog Zolt{n 

miniszter 

Emberi Erőforr{sok Minisztériuma 
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Mellékletek jegyzéke 

1. sz{mú melléklet Az intézmény{tad{ssal érintett foglalkoztatotti 

(szakmai és funkcion{lis) létsz{m (betöltött és 

betöltetlen st{tusz szerinti megbont{sban) 

2. sz{mú melléklet Az {tadott ingatlanrész műszaki {llapot{nak 

bemutat{sa az aktu{lis {llapotfelméréssel és a 

hi{nyoss{gok felt{r{s{val, a folyamatban levő, 

illetve jövőben szükséges beruh{z{sok, felújít{sok 

bemutat{s{val 

2/a. sz{mú melléklet A feladatell{t{shoz szükséges ingatlanrész 

ingyenes haszn{latba ad{s{ról szóló meg{llapod{s 

3. sz{mú melléklet Az intézmény{tad{shoz kapcsolódó intézményi 

vagyonlelt{r: 

- ingatlanvagyon 

- kis értékű ingó t{rgyi eszközök 

- nagy értékű ingó t{rgyi eszközök 

- gépj{rmű 

- vagyoni értékű jogok 

- haszn{latban levő, de értékkel nem 

rendelkező egyéb vagyont{rgyak 

3/a. sz{mú melléklet Az ingós{gok tulajdon{ba ad{s{ról szóló 

meg{llapod{st 

3/b. sz{mú melléklet A feladatok {tad{s{hoz kapcsolódó ell{totti ingó 

vagyon nyilv{ntart{s{ról készült dokument{ció 

4. sz{mú melléklet Az {tad{sra kerülő feladatokhoz kapcsolódó 

szerződések kimutat{sa 

5/a. sz{mú melléklet Az {tad{sra kerülő feladatokhoz kapcsolódó teljes 

követelés{llom{ny 

5/b. sz{mú melléklet Az {tad{sra kerülő feladatokhoz kapcsolódó 

tartoz{s{llom{ny  

6. sz{mú melléklet Az {tad{sra kerülő feladatokhoz kapcsolódó peres, 

nemperes és hatós{gi ügyek 

7. sz{mú melléklet Az intézmény {tad{s-{tvételhez kapcsolódó 

pénzforgalmi sz{ml{k kimutat{sa 

7/a. sz{mú melléklet Az ell{tottak pénzeszközeinek kezelésére szolg{ló 

letéti sz{mla kimutat{sa 

8. sz{mú melléklet Az {tad{s-{tvétellel érintett intézményre 

vonatkozó költségvetés teljesüléséről szóló 

adatszolg{ltat{s 

9. sz{mú melléklet Az {tad{sra kerülő feladatokhoz kapcsolódó 

hatós{gi engedélyek, szab{lyzatok, utasít{sok 

felsorol{sa, tov{bb{ azok eredeti, annak hi{ny{ban 
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hiteles m{solati péld{ny{nak csatol{sa 

10. sz{mú melléklet Az {tad{s-{tvételre kerülő előir{nyzatok 

rovatonkénti bont{sa 

11. sz{mú melléklet A közbeszerzések bemutat{sa 

12/A. sz{mú melléklet Az {tad{s-{tvétellel érintett projektek bemutat{sa 

12/B. sz{mú melléklet Projekt {tad{s-{tvételi jegyzőkönyv 

13/A. sz{mú melléklet Átadó fenntartó teljességi nyilatkozata  

13/B. sz{mú melléklet Átadó intézmény teljességi nyilatkozata 

14. sz{mú melléklet Az önkorm{nyzat közgyűlésének <<<<. napj{n 

kelt <<<<< sz{mú hat{rozata 
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2. számú melléklet a …/2016. (V.26.) határozathoz  
 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1., adószáma: 15724540-2-03, törzsszáma: 724540, statisztikai 

számjele:15724540-8411321-03, képviseletében eljár: Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester), mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), 

 

másrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, 

Visegrádi u. 49., adószám: 15802107-2-41, statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01, 

képviseletében eljár: Bátori Zsolt főigazgató), mint használatba vevő (a továbbiakban: 

Használatba vevő) 

 

harmadrészről a Fogyatékos Személyek Otthona Tass (székhelye: 6098 Tass, Egecsey körút 

48, adószáma:15766696-2-03, törzsszáma: 766690, statisztikai számjele: 15766696-8730-

312-03, képviseletében eljár: Sebetkáné Pokilszki Katalin mb. igazgató), mint az ingatlan 

tényleges használója (a továbbiakban: Intézmény)  

 

(a továbbiakban együttesen: felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 
 

1.1. Felek rögzítik, hogy Használatba adó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan-

nyilvántartásban Kecskemét belterület 8355/1 hrsz alatt felvett, természetben a 6000 

Kecskemét, Szent László város 1. szám alatt található, kivett szociális otthon (9 épület) 

megnevezésű, 4 ha 9921 m
2
 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan). Az ingatlan 

részét képezi a jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező alaprajzon jelölt 311,03 m
2
 

alapterületű konyha. A jelen megállapodás tárgyát az ingatlannak a konyhán kívüli részei 

képezik (a továbbiakban: ingatlanrész). 

 

1.2. A felek rögzítik, hogy az ingatlanon fogyatékos személyek otthona és idősek otthona 

működik, amelynek működtetéséről Használatba adó gondoskodott. Használatba vevő az 

intézmény fenntartó jogát Használatba adótól, mint állami feladatot a felek között megkötésre 

kerülő átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: átadás-átvételi megállapodás) alapján, 

átveszi. 

 

1.3. Használatba vevő a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. 

(XI.13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. § (1)-(2) szerinti fenntartói feladatok ellátója. 

Használatba vevő az ingatlanrészt az Alapító okiratában megjelölt közfeladatának, azaz 

szociális szolgáltatások központi, illetve területi igazgatása és szabályozása céljából veszi 

használatba. Használatba vevő az ingatlanon lévő fogyatékos személyek otthonát és idősek 

otthonát a fenntartásában működő Intézményen keresztül, az Intézmény székhelyeként 

működteti tovább.  

 

1.4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (13) 

bekezdése alapján a Használatba vevő közfeladat ellátása céljára jogosult az ingatlanrész 

ingyenes használatba vételére. Az Nvt. 11. § (17) bekezdésének a) pontja alapján a nemzeti 



…………………………… 

Használatba adó 

…………………………….. 

Használatba vevő 

…………………………….. 

Intézmény 

 

26 

vagyon használatát biztosító szerződés versenyeztetés mellőzésével köthető, ha a hasznosítás 

államháztartási körbe tartozó szervezet javára történik. 

 

1.5. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötéséhez az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 53. (1) 

bekezdésében előírt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előzetes egyetértésére azért nincs 

szükség, mert a jelen jogügylet esetén az ellenszolgáltatás értéke a Vhr. 53. § (2) bekezdés d) 

pontjában meghatározott értékhatárt nem haladja meg, jelen megállapodás alapján ugyanis a 

Használatba vevő ingyenesen jogosult az ingatlanrész használatba vételére. 

 

2. A megállapodás tárgya és időtartama, birtokbavétel 

 

2.1. Felek rögzítik, hogy Használatba adó 2016. szeptember 1. napjától – az ingatlan Magyar 

Állam tulajdonba adásáig tartó – határozott időtartamra ingyenesen használatba adja, 

Használatba vevő pedig használatba veszi az ingatlan konyhán kívüli részeit, azaz az 

ingatlanrészt, annak jelen szerződés 1.3. pontjában hivatkozott közfeladatai ellátásához. 

 

 

2.2. Felek megállapodnak abban, hogy Használatba adó az ingatlanrészt 2016. szeptember 10. 

napjáig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Használatba vevő birtokába 

adja. Felek megállapodnak abban, hogy a birtokbaadási eljárásra az ingatlanrész korábbi 

használóját, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi 

Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központját is meghívják.  

A birtokbaadás alkalmával a felek birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a 

birtokbaadást követően a jelen szerződéshez 2. számú mellékletként csatolandó. A felek a 

birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzítik különösen a birtokbaadás tényét, helyét, időpontját, a 

felek jelenlévő képviselőit, az ingatlanrész állapotát, állagát, annak központi berendezési és 

felszerelési tárgyait, a közüzemi mérőórák állását stb. A birtokbaadás alkalmával a felek 

videó- és/vagy fényképfelvételeket készítenek az átadásra kerülő ingatlanrészről.  

A birtokbaadási eljáráson Használatba vevő képviseletében a Bács-Kiskun Megyei 

Kirendeltség igazgatója, vagy az általa kijelölt személy jogosult eljárni. 

 

2.3. Használatba adó vállalja, hogy amennyiben jelen szerződés hatályba lépését követően 

Használatba vevő vagy az Intézmény kéri, úgy külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy 

Használatba vevő vagy az Intézmény részére határozatlan időre szóló használat joga az 

ingatlanrészre vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

 

 

3. Felek jogai és kötelezettségei 
 

3.1. Használatba adó a 2.1. pontban foglalt időponttól kezdődően biztosítja az ingatlanrész 

Használatba vevő és Intézmény általi zavartalan használatát. Használatba adó szavatol azért, 

hogy harmadik személynek az ingatlanrészen nincs olyan joga, amely a Használatba vevőt és 

az Intézményt a használatban korlátozná vagy akadályozná. 

 

3.2. Az ingatlanrész használatával járó közterheket, közüzemi díjakat a Használatba vevő 

viseli, és saját költségén gondoskodik az ingatlanrész vagyonvédelméről, az épület- és 

vagyonbiztosításról. Tekintettel arra, hogy az ingatlanrészben a Használatba vevő 

fenntartásában álló Intézmény kerül elhelyezésre, ezért a Használatba adó hozzájárul az 

ingatlan közüzemi mérőóráinak az Intézmény nevére történő átírásához azzal, hogy a 
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Használatba vevő saját belátása szerint dönthet úgy is, hogy a mérőórák saját nevére kerülnek 

átírásra. A Használatba adó ennek megfelelően hozzájárul az ingatlanrész mérőóráinak akár 

az Intézmény, akár a Használatba vevő nevére történő átírásához. Használatba adó kijelenti, 

hogy a jelen megállapodás általa történő aláírásával hozzájárul a közszolgáltatási szerződések 

Használatba vevő nevére történő átírásához. Használatba adó vállalja, hogy az ehhez 

szükséges nyilatkozatokat kiadja Használatba vevő részére.  

Használatba adó vállalja, hogy a jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül az 

esetleges közüzemi tartozásokat megfizeti.  

 

3.3. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban rögzített, a jelen megállapodás 1. számú mellékletét 

képező alaprajzon jelölt 311,03 m
2
 alapterületű konyha külön mérőórákkal rendelkezik. Felek 

rögzítik, hogy a konyha mérőórái a jelen megállapodás hatályba lépését követően is 

Használatba adó nevén maradnak. 

 

3.4. Használatba vevő köteles az ingatlan közlekedési célra használt ingatlanrészének 

használatát az ingatlannal szomszédos Kecskemét belterület 8355/2 hrsz alatti és Kecskemét 

belterület 8354/4 hrsz alatti ingatlanok mindenkori használójának átjárási célból biztosítani.  

 

3.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodáson alapuló használati jogviszony 

időtartama alatt Használatba vevő gondoskodik az ingatlanrész fenntartásához szükséges 

karbantartási, állagmegóvási munkálatok elvégzéséről. Használatba adó, mint az ingatlan 

tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy Használatba vevő az ingatlanrészen karbantartási, 

állagmegóvási munkálatokat, továbbá értéknövelő, beruházási feladatokat végezzen, 

vagy végeztessen el, az ezzel kapcsolatos elszámolást, amennyiben az szükséges, a felek 

külön megállapodásban rendezik. Az ingatlanrészen a Használatba vevő által megvalósított 

beruházási feladatok elvégzéséről, a költségeik viseléséről és az azzal kapcsolatos 

elszámolásról a felek, amennyiben szükséges, külön megállapodásban rendelkeznek. 

Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Használatba vevő úgy dönt, hogy 

az ingatlanon értéknövelő beruházást kíván megvalósítani, úgy a megvalósított beruházást a 

Használatba vevő vagy az Intézmény saját számviteli nyilvántartásaiban idegen tulajdonon 

eszközölt beruházásként tartsa nyilván. 

 

3.6. Használatba adó, mint az ingatlan tulajdonosa, a 3.5. pontban foglaltak esetén, a jelen 

szerződés aláírásával, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és egyben 

meghatalmazását adja a Használatba vevő részére ahhoz, hogy Használatba vevő a nevében 

és képviseletében eljárva, minden további megkérdezése nélkül, amennyiben értéknövelő 

felújítás, beruházás történik:  

- az ingatlanon álló, a Használatba vevő feladatellátásához esetlegesen szükségtelen 

épületeket kiüríttesse, lebontassa,  

- Használatba vevő az ingatlanon beruházási feladatokat végezzen, vagy végeztessen el, az 

ezzel kapcsolatos elszámolást, amennyiben az szükséges, a felek külön megállapodásban 

rendezik, 

- az esetleges bontási, beruházási feladatokhoz szükséges engedélyeztetési eljárásokat 

lefolytassa, 

- az esetleges beruházás folytán létrejövő felépítményekre vonatkozó építésügyi és egyéb 

hatóságoknál eljárjon, a szükséges hatósági eljárásokat megindítsa és közreműködjön annak 

lefolytatásában. 

A jelen pontban foglalt meghatalmazás kiterjed arra, is, hogy a meghatalmazott 

képviseletében eljáró személy az ügyben meghatalmazást adjon a meghatalmazott szervezettel 

foglalkoztatási jogviszonyban álló személy részére. 
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Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 3.5. és jelen pontjában foglalt rendelkezések 

Használatba vevőt nem kötelezik, csak jogosítják.  

3.7. Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy Használatba vevő és a fenntartásában álló 

Intézmény az ingatlant telephelyként tüntetesse fel, iratain feltüntetesse, postacímként 

használja. 

 

3.8. Használatba vevő jogosult – az 1.3. pontban foglalt közfeladatai ellátásának sérelme 

nélkül, a feladatellátásához szükséges mértékben – az ingatlanrész egyes részeit albérletbe 

vagy alhasználatba adni. Az ingatlanrész Használatba vevő általi, jelen ponton alapuló 

bérbeadása folytán befolyt bérleti díj a Használatba vevőt illeti. 

 

4. A használati megállapodás megszűnése 

 

4.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor 

megszüntethetik vagy módosíthatják.  

 

4.2. A felek a jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét 

kizárják mindaddig, ameddig Használatba vevő vagy az Intézmény az ingatlanrészben Alapító 

okiratában foglalt közfeladatát látja el.  

 

4.3. Használatba vevő a jelen megállapodáson alapuló használati jogviszony megszűnése 

esetén az ingatlanrészt Használatba adó birtokába bocsátja azzal, hogy a Használatba vevő 

által igazolt beruházási, felújítási munkálatokkal járó költségeket a használati megállapodás 

megszűnésének időpontjáig, időarányosan megtéríti Használatba adó Használatba vevő 

részére. A jelen megállapodás megszűnése esetén Használatba adó köteles az ingatlanrész – 

Használatba vevővel egyeztetett időpontban történő – birtokba vételére. A jelen pontban 

foglaltak alól kivételt képez, ha a jelen megállapodás azért szűnik meg, mert a Magyar Állam 

az ingatlan, vagy az ingatlanrész tulajdonjogát megszerzi. 

 

4.4. Jelen szerződés az ingatlanrész tulajdoni viszonyaiban bekövetkező változások esetén 

sem szűnik meg, kivéve, ha annak tulajdonjogát a Magyar Állam szerzi meg.  

 

4.5. Felek rögzítik, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati 

rendelete 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ingatlanrész nem idegeníthető el 

mindaddig, amíg az ingatlanrész az 1.3. pontban foglalt feladat ellátását szolgálja, kivéve, ha 

az elidegenítés a feladatot ellátó részére történik. 

 

 

5. Egyéb rendelkezések 
 

5.1. Használatba adó kijelenti, hogy helyi önkormányzat, amelynek képviselő testülete 

határozatot hozott a jelen megállapodás elfogadásáról és annak a polgármester által történő 

aláírására való felhatalmazásáról. 

Használatba vevő és Intézmény kijelentik, hogy központi költségvetési szervek, amelyeknek a 

jelen megállapodás megkötésével kapcsolatosan szerződéskötési képessége korlátozva nincs. 

 

5.2. Használatba vevő az Nvt. 11. §-a alapján kijelenti, hogy az Nvt. 3. § (1) bekezdése 

alapján átláthatónak minősül és vállalja, hogy  

a) a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 
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teljesíti, 

b) a jelen szerződés útján részére átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a 

tulajdonosi, vagyonkezelői rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak 

megfelelően használja, 

c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

5.3. Jelen szerződést Használatba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, 

ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a Használatba vevővel közvetlen 

vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a szerződés megkötését 

követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Használatba 

vevő vállalja, hogy az ingatlanrész – Használatba adó előzetes engedélye alapján történő – 

hasznosítására általa megkötésre kerülő szerződésekben is rendkívüli felmondási okként 

rögzíti azt, ha a harmadik személy Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet 

tulajdonosi szerkezetében az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változás következik be.  

 

5.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen 

együttműködnek, folyamatosan és kölcsönösen tájékoztatják egymást minden, a jelen 

szerződésben foglaltakra lehetséges kihatással bíró körülményről. 

 

5.5 Használatba vevő vállalja, hogy az általa elvégzett leltározás eredményeként évente 

egyszer, a tárgyévet követő év január 31-ig a használatában lévő ingatlan állapotának tárgyévi 

változásáról Használatba adónak adatot szolgáltat.  

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell: 

- a nyitó bruttó értéket, 

- az időszakban bekövetkezett vagyonváltozás bruttó értékre gyakorolt hatását 

(növekedését, csökkenését), 

- az időszak elejéig elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét, 

- az időszakban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét, 

- záró nettó értéket. 
 

5.6. A felek jelen megállapodás alapján minden értesítést és jognyilatkozatot írásban tesznek 

meg, amelyet ajánlott-tértivevényes levél (amit kézbesítő – futárszolgálat, egyéb kézbesítő-

igénybevétele esetén átvételi elismervény pótol) útján küldenek meg a másik fél jelen 

megállapodásban foglalt címére. Az értesítés és jognyilatkozat annak másik fél általi 

átvételével hatályosul. A postai ajánlott és tértivevényes levél a postára adástól számított 

ötödik napon abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő, ha a tértivevény a címről 

(címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) "cím nem azonosítható", "nem 

kereste", "elköltözött", "címzett ismeretlen", "átvételt megtagadta", "kézbesítés akadályozott", 

"nem vette át" jelzéssel érkezik vissza, vagy egyébként a kézbesítő igénybevételével 

kézbesített küldemény kézbesíthetetlenség okán visszaérkezik a feladóhoz. 

 

5.7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem 

hat ki a szerződés egészére, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, 

kivéve, ha a felek az érintett rendelkezések nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. A 

felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét fél 

számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel helyettesítsék. 
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5.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nvt., a Polgári Törvénykönyv és az 

egyéb vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Abban az esetben, ha jelen megállapodás megkötésekor hatályos, a szerződésre irányadó 

jogszabályt hatályon kívül helyezik, vagy úgy módosítják, hogy az új rendelkezésektől való 

eltérésre a feleknek nincs lehetőségük (kógens rendelkezés), felek a jelen szerződés által 

szabályozott kérdésekben is a hatályon kívül helyezett jogszabály helyébe lépő, vagy 

módosított jogszabály új előírásait tekintik alkalmazandónak, és jelen szerződést annak 

megfelelően módosítják a jogbizonytalanság elkerülése érdekében. 

 

5.9. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szabályozott jogviszony 

keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén bármelyik fél a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

 

5.10. Használatba adó és Használatba vevő képviseletében aláíró kijelenti, hogy jogosultak 

jelen szerződés aláírására, a szervezet képviseletére, és a szerződés megkötéséhez harmadik 

fél jóváhagyására nincs szükség. 

 

5.11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú: alaprajzok 

2. számú: birtokbaadási jegyzőkönyv 

 

5.12. Jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, mely a felek között létrejött átadás-átvételi 

megállapodás 2/a. sz. mellékletét képezi. 

 

 

…………, 2016. ……………….. ………….., 2016. ………………………… 

 

…………………………. 

 

…………………………….. 

Szemereyné Pataki Klaudia  

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

képviseletében 

Használatba adó 

Bátori Zsolt 

főigazgató 

Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 
képviseletében 

Használatba vevő 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:    Pénzügyi ellenjegyzés: 
………….., 2016. …….… hó ……nap   ………….., 2016. …….… hó ……nap 

……………………………….   ………………………………. 

név:       név:   

  

 

Jogi ellenjegyzés:     Jogi ellenjegyzés: 
………….., 2016. …….… hó ……nap   ………….., 2016. …….… hó ……nap 

……………………………….   ………………………………. 

név:       név: 
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…………, 2016. ……………….. 

 

…………………………. 

Sebetkáné Pokilszki Katalin  

mb. igazgató  

Fogyatékos Személyek Otthona Tass  
képviseletében 

Intézmény 
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3. számú melléklet a …/2016. (V.26.) határozathoz  

 

SZERZŐDÉS 

INGÓSÁGOK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 

amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1., adószáma: 15724540-2-03, törzsszáma: 724540, statisztikai 

számjele:15724540-8411321-03, képviseletében eljár: Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester) mint átadó (a továbbiakban: Átadó), 

 

másrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, 

Visegrádi u. 49., törzsszáma: 802101, adóigazgatási azonosító száma: 15802107-2-41  

statisztikai számjele: 15802107-8412-312-01, képviseli: Bátori Zsolt főigazgató) mint átvevő 

(a továbbiakban: Átvevő),  

 

– a továbbiakban együttesen: felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Előzmények 

 

1.1. A felek rögzítik, hogy Átadó és Átvevő egymással Átadás-átvételi megállapodást (a 

továbbiakban: Átadás-átvételi megállapodás) kötöttek fogyatékos személyek otthona és 

idősek otthona intézmény fenntartói jogának mint – a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. § (1)-(2) 

bekezdése szerinti – állami feladatnak Átvevő általi átvételéről. Átvevő az ingatlanon lévő 

fogyatékos személyek otthonát és idősek otthonát a fenntartásában működő Fogyatékos 

Személyek Otthona Tass intézményén (a továbbiakban: intézmény) keresztül működteti 

tovább. 

 

1.2. Az Átadás-átvételi megállapodás megkötésével egyidejűleg felek használati szerződést 

kötöttek az intézmény elhelyezéséül szolgáló, az Átadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában 

álló Kecskemét belterület 8355/1 hrsz alatt felvett, természetben a 6000 Kecskemét, Szent 

László város 1. szám alatt található, kivett szociális otthon (9 épület) megnevezésű, 4 ha 9921 

m
2
 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) – 311,03 m

2
 alapterületű konyhán kívüli – 

részének (a továbbiakban: ingatlanrész) Átvevő általi ingyenes használatba vételére 

vonatkozóan (a továbbiakban: Használati megállapodás). 

  

1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy az ingatlanrészben lévő, jelen szerződés 1. sz. mellékletében 

feltüntetett ingóságok (a továbbiakban: ingóságok), az Átadás-átvételi megállapodásban 

rögzített, Átvevő által átvett – az 1.1. pont szerinti jogszabályban foglalt – állami 

feladatellátást szolgálják. Átadó kijelenti, hogy az ingóságok kizárólagos, 1/1 arányú, per, 

teher- és igénymentes tulajdonát képezik. 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy az Átadás-átvételi megállapodás 5.3. pontjában foglaltak alapján 

Átadó az ingóságokat az Átadás-átvételi megállapodás hatálybalépésének napján ingyenesen a 

Magyar Állam tulajdonába adja. Erre tekintettel felek a jelen szerződést az ingóságok Magyar 

Állam tulajdonába adása céljából kötik meg. 
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1.5. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28. § (5)
 

bekezdése szerint amennyiben ajándékozás, végrendeleti örökösnevezés, illetve tulajdonjog 

átruházására irányuló más hasonló jogügylet kedvezményezettjeként valamely központi 

költségvetési szervet jelölnek meg, az elfogadott vagyon állami tulajdonba kerül azzal, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) az adott költségvetési 

szervvel köt rá – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 

11. § (6) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak kivételével – nem visszterhes 

vagyonkezelési szerződést.  

Az Nvt. 11. § (6) bekezdése szerint központi költségvetési szerv a működéséhez szükséges, a 

számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, 

felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést köthet. 

Ezen vagyonelem – ha értéke a külön törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg 

– e törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése 

nélkül a központi költségvetési szerv vagyonkezelésébe kerül. Az Nvt. 11. § (6) bekezdésében 

rögzített értékhatár a 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 5. § (5) a) pontjában foglaltak alapján 25,0 millió forint egyedi bruttó 

forgalmi érték. 

 

1.6. Az Nvt. 14. § (1) bekezdése alapján amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát 

más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi 

önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz 

szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a 

rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat 

részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz 

szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra. 

 

1.7. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 108. § (2)-(3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában 

álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen 

átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. Az 

ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem 

veszélyeztetheti. 

 

1.8. Az 1.5-.1.7. pontban feltüntetett jogszabályi rendelkezések alapján jelen jogügylethez az 

MNV Zrt. előzetes engedélye nem szükséges, illetőleg az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingó vagyon ingyenesen a nyilvántartási értékén átadható a Magyar Állam részére. 

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont alpontjaiban meghatározott szerződéses és 

jogszabályi rendelkezések alapján, az abban foglalt, Átvevő által átvett állami feladat 

ellátásához kapcsolódó ingóságok 1/1 arányú tulajdonjogát Átadó – a Mötv. 108. § (2)-(3) 

bekezdése alapján – per-, teher és igénymentesen, ingyenesen, 2016. szeptember 1. 

napján a Magyar Állam tulajdonába adja, ezzel egyidejűleg Átadó ingóságokra fennálló 

tulajdonjoga megszűnik. Az ingóságok tulajdonjogának Magyar Állam tulajdonába adásával 

egyidejűleg azok törvény által kijelölt vagyonkezelője az Nvt. 11. § (6) bek. alapján Átvevő 

lesz. 
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2.2. Az ingóságok felsorolását, azok azonosító számát, továbbá Átadó nyilvántartásában 

szereplő bruttó, nettó értékét és értékcsökkenését jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az ingóságok bruttó nyilvántartási értéke összesen: ……………………. Ft., azaz 

…………………. forint, nettó nyilvántartási értéke összesen: ……………………. Ft., azaz 

…………………. forint. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben feltüntetett nyilvántartási 

értékadatok csak tájékoztató jellegűek. 

 

2.3. Átadó kijelenti, hogy az ingóságok per-, teher- és igénymentesek, azokat zálogjog, 

biztosíték nem terheli, azok tekintetében harmadik személy vételi joggal, visszavásárlási 

joggal vagy más olyan joggal  ideértve a bérleti jogot vagy használati jogot bármilyen 

jogcímen biztosító jogosultságot – nem rendelkezik, amely az Átvevőt a jogai gyakorlásában, 

illetve a birtoklás és rendelkezési joggyakorlása során akadályozná, korlátozná. Átadó 

kijelenti, hogy az ingóságok nem képezik az Átadó forgalomképtelen törzsvagyonának 

részét.  

 

2.4. Átadó kijelenti, hogy az ingóságok tulajdonjogának átruházása kötelezően ellátandó 

feladatainak ellátását nem veszélyezteti és nem kapcsolódnak kötelező önkormányzati feladat 

ellátásához. Az Átvevő kijelenti, hogy az ingóságok Magyar Állam javára történő 

tulajdonjogának megszerzése közfeladatainak ellátásához szükséges. 

 

3. A felek jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átadó az ingóságokat 2016. szeptember 10. napjáig 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban Átvevő birtokába adja. Az ingóságok 

birtok-átruházása alkalmával felek birtok-átruházási jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet jelen 

megállapodáshoz – annak 2. sz. mellékleteként – csatolnak. A birtok-átruházási eljáráson az 

Átadó részéről Átadó képviselője, Átvevő részéről Átvevő Bács-Kiskun Megyei 

Kirendeltségének igazgatója vagy az általa meghatalmazott személy vesz részt. 

Az ingóságok birtok-átruházás napján érvényes, Átadó rendelkezésére álló bruttó, nettó, 

elszámolt értékcsökkenéseinek az értékéről az Átadó a birtok-átruházás napján tájékoztatja 

Átvevőt. 

 

3.2. Az Átvevő a birtokátruházás napjától kezdődően köteles az ingóságokat a jelen szerződés 

1.1. pontjában meghatározott feladat ellátásához használni és viselni az ingóságokkal 

összefüggésben felmerülő közterheket és kárveszélyt. 

Amennyiben az ingóságok szabályszerű, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelő selejtezésére kerül sor, az Átvevő a selejtezett ingóságra fennálló hasznosítási 

kötelezettsége megszűnik. 

 

3.3. Az ingóságok tulajdonjog változásának számviteli nyilvántartásokon történő átvezetése 

során, illetőleg az elszámolás folyamán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Számviteli tv.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet), az Nvtv. és az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 

előírásainak megfelelően kell eljárni. 

Felek a birtok-átruházást követő 30 napon belül, az aktuális állapotnak megfelelően rendezik 

az ingóságok tulajdonjog változásával kapcsolatosan analitikai nyilvántartásaikban szükséges 
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ki- és bevezetéseket. Átvevő a birtok-átruházás napján érvényes, az Átadó által  az adott 

napon  megadott nyilvántartási értéken veszi nyilvántartásba az ingóságokat, az Átadó pedig 

ugyanezzel a nappal vezeti ki a nyilvántartásából. 

 

3.4. Átvevő kijelenti, hogy az ingóságok Magyar Állam tulajdonába és az Átvevő 

vagyonkezelésébe kerülésével, a birtok-átruházási jegyzőkönyvben feltüntetett nyilvántartási 

értéken bekerül Átvevő tárgyi eszköz nyilvántartásába és az Átvevő és az MNV Zrt. közötti 

fennálló vagyonkezelési szerződés mellékletében összesített soron szereplő tárgyi eszköz 

érték ennek megfelelően módosul.  

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

4.1. Átvevő kijelenti, hogy központi költségvetési szerv, amelynek a jelen megállapodás 

megkötésével kapcsolatosan szerződéskötési képessége korlátozva nincs. Átadó kijelenti, 

hogy helyi önkormányzat, amelynek képviselő testülete határozatot hozott a jelen 

megállapodás elfogadásáról és annak a polgármester által történő aláírására való 

felhatalmazásáról. 

 

4.2. Felek rögzítik, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

alapján az ingóságok tulajdonjogának átruházásával kapcsolatosan illetékmentességet 

élveznek.  

 

4.3. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással 

rendelkeznek. 

 

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat 

elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetében az 

általános szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak 

jogorvoslatért. 

 

4.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem 

hat ki a szerződés egészére, az nem érinti a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, 

kivéve, ha a felek az érintett rendelkezések nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. A 

felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét fél 

számára elfogadható, érvényes rendelkezéssel helyettesítsék. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, a Vtv., Vhr., az Nvt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

4.6. Jelen szerződés az Átadás-átvételi megállapodás hatályba lépésének napján lép hatályba. 

  

4.7. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: ingólista 

2. számú melléklet: birtok-átruházási jegyzőkönyv 

 

Jelen szerződés 9 eredeti példányban készült, mely a felek között létrejött átadás-átvételi 

megállapodás 2/b. sz. mellékletét képezi. 
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Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látják el. 

 

………….., 2016……………….. 

 

………………………….. 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Átadó 

képviseletében 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

…………., 2016. ……………… 

……………………………. 

 

…………, 2016……………...  

 

…………………………….. 

Bátori Zsolt  

főigazgató 

a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

Átvevő  

képviseletében 

 

pénzügyi ellenjegyzés: 

………………, 2016. ……………… 

……………………………. 

 

 

jogi ellenjegyzés: 

………….., 2016. ……………… 

……………………………… 
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4. számú melléklet a …./2016. (V.26.) határozathoz 

 

Okirat száma: 4154-20/2016. 

 

Módosító okirat 

 
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem 

Háziorvosi Oktató Központja a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

által 2016. február 24. napján kiadott, 3022-6/2016. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésére, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2016. (V.26.) határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 
 

 

1. Az alapító okirat 1.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat 36. sorában megjelölt „Platán 

Otthon” elnevezés törlésre kerül. 

 

1.2. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat 37. sorában a „Platán Otthon 

Hetényegyházi részlege” elnevezés helyébe a „Hetényi idősek otthona” elnevezés lép. 

 

1.3. Az alapító okirat 1.3.2. pontjában foglalt táblázat 40. sora törlésre kerül. 

 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az alapító okirat 4.3 pontjában szereplő „fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

– fogyatékosok otthona” alaptevékenység törlésre kerül. 

 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Az alapító okirat 4.4 pontjában foglalt táblázat 19. sorában szereplő „101211 

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása” kormányzati funkció törlésre kerül, a 

további kormányzati funkciók számozásának értelemszerű megváltoztatásával. 

 

4. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések 

 

4.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: 

Kecskemét, Szent László város 1. szám alatt (hrsz: 8355/1) működő időskorúak tartós 

bentlakásos ellátása és fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása.  Az átadás oka, a 

fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátásának kötelezettsége állami feladat, amely a 

telephelyen együtt működik az idősek tartós bentlakásos ellátásával. 

 

4.2. Közfeladat átvevőjének  

 

 4.2.1. megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 4.2.2. székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
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4.3. A kötelezettségvállalás rendje: 

 

4.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 

A költségvetési szerv az átadandó feladat feladat-ellátási helyének vonatkozásában a 

jóváhagyott kiemelt előirányzatainak időarányos mértékéig vállalhat felelősséget. 

 

4.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 

2016. augusztus 31. 

 

 

 

 

Jelen módosító okiratot 2016. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

 

Kelt: Kecskemét 2016. június …. 

 

P.H. 

        

________________________________ 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

                     polgármester 

                Kecskemét Megyei Jogú Város 

                    Önkormányzata 
 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

Kecskemét, 2016. május ….. 

 

 

       ____________________________ 

               Varga Miklós 

               osztályvezető 

 



 
   

 

39 

5. számú melléklet a …/2016. (V.26.) határozathoz 

 

Okirat száma: 4154-21/2016. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egészségügyi és 

Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató 

Központja alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja 

1.1.2.  rövidített neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven:  Directorate of Health and Social Care Institutions 

Szeged University General Practice Training Centre 

1.2.2. német nyelven: Trainingszentrum für Hausärzte der Wissenschaftlichen 

Universität Szeged, Direktorat der gesundheitlichen und 

sozialen Institutionen 

 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 

 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  6000 Kecskemét, Czollner tér 7. 

2  6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2. 

3  6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6. 

4  6000 Kecskemét, Kada Elek u.4/a.  

5 
 6000 Kecskemét, Nyíri út 61. hrsz: 3791/30/A/60; 

3791/30/A/61 

6  6000 Kecskemét, Nyíri út 63. 

7  6000 Kecskemét, Kossuth L. u. 79. 

8  6000Kecskemét, Almavirág u. 1. 

9  6000 Kecskemét, Batthyány u. 16.  

10 Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 6000 Kecskemét, Batthyány u. 20.  

11  6000 Kecskemét, Batthyány u. 22.  

12  6000 Kecskemét, Rávágy tér 5. 

13  6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 
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14  6000 Kecskemét, Gizella tér 1/b. 

15  6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.  

16 Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László sétány 2. 

17 Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom u. 5.  

18 Hunyadivárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Daróczi köz 16.  

19 Klapka utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Klapka u. 18. 

20 Lánchíd utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 14. 

21 Mátis Kálmán utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 6. 

22 Széchenyi sétányi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2. 

23 Család- és Gyermekjóléti Központ 6000 Kecskemét, Fecske u. 20. 

24  6000 Kecskemét, Horváth Döme körút 1. 

25  6000 Kecskemét, Margaréta u. 2. 

26  6000 Kecskemét, Nyíri út 77/C. 

27  6000 Kecskemét, Nyíri út 77/B. 

28  6000 Kecskemét, Posta u. 7. 

29  6000 Kecskemét, Kápolna u. 8. 

30  6000 Kecskemét, Csongrádi u. 26. 

31 
Értelmi Fogyatékosok Napközi 

Otthona 

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1. 

32 Támogató Szolgálat 6000 Kecskemét, Fecske u. 7. 

33  6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 4. 

34 Közösségi Ház 6000 Kecskemét, Mezei u. 34. 

35 Margaréta Otthon 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A. 

36  6000 Kecskemét, Szent László város 1.  

37 Hetényi idősek otthona 6000 Kecskemét, Belsőnyír 327. 

38  6000 Kecskemét, Március 15. u. 70. 

39  6033 Városföld, Felszabadulás u. 6/a.  

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. április 15. 

 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak 

szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás; A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerinti gyermekjóléti 

alapellátás; Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak szerinti 

egészségügyi alapellátás. 

 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

háziorvosi alapellátás 

- felnőtt háziorvosi szolgálat 

- házi gyermekorvosi szolgálat 

háziorvosi ügyeleti ellátás 

- felnőtt ügyelet 

- gyermek ügyelet 

fogorvosi alapellátás 

fogorvosi ügyeleti ellátás 

fogorvosi szakellátás 

- fogászati röntgen 

- iskolafogászat 

egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

-vérvételi helyek 

foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

- területi védőnői tevékenység 

- anyatejgyűjtő állomás működtetése 

ifjúság-egészségügyi gondozás 

fogyatékossággal élők nappali ellátása 

- értelmi fogyatékosok napközi otthona 

támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 

támogatások 

időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

- idősek otthona 

időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

- időskorúak gondozóháza 

idősek, demens betegek nappali ellátása 

az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

gyermekek napközbeni ellátása 

-sószobai szolgáltatás, 

-időszakos gyermekfelügyelet 

-nyújtott nyitva tartás, 

gyermekek bölcsődei ellátása 
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-bölcsődei ellátás, gondozás 

-sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek bölcsődei ellátása 

család és gyermekjóléti szolgáltatások (család- és gyermekjóléti központban) 

-gyermekjóléti szolgálat 

-kórházi szociális munka 

-utcai, lakótelepi szociális munka 

-kapcsolattartási ügyelet 

-iskolai szociális munka 

-gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 

-jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás 

-családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia 

-családsegítés 

-lelki elsősegély telefonszolgálat 

a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

szociális étkeztetés 

házi segítségnyújtás 

-házigondozó szolgálat 

-nyugdíjasházi gondozószolgálat 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás feladatai a szakképző 

iskolákban 

iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

országos közfoglalkoztatási program 

közfoglalkoztatási mintaprogram 

az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok  

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

4 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

6 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

7 072111 Háziorvosi alapellátás 

8 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

9 072311 Fogorvosi alapellátás 

10 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

11 072313 Fogorvosi szakellátás 

12 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

13 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
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14 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

15 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

16 

092231 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

gyakorlati oktatás  szakmai feladatai a szakképző 

iskolákban 

17 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

18 
098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység 

szakmai feladatai 

19 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

20 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

21 101270 
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és 

életminőségét segítő programok, támogatások 

22 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

23 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

24 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

25 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

26 102031 Idősek nappali ellátása 

27 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 

programok 

28 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

29 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

30 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

31 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődékben 

32 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

33 104043 Család és gyermekjóléti központ 

34 104060 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

35 107051 Szociális étkeztetés 

36 107052 Házi segítségnyújtás 

37 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe; 

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok 

esetében Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási területe. A 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

rendelkezései szerint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére 

irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában a 

Kecskeméti járás közigazgatási területe. 

Bentlakásos intézmények, valamint egészségügyi szolgáltatások esetében a működési 

engedélyben meghatározott működési terület. 
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Az ügyeleti szolgálat esetében Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe, 

valamint Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, 

Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld települések 

közigazgatási területe. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg. 

 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. 

2 polgári a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

 

 

6. Záró rendelkezés 

 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 5. napján kelt, 317/2014. (XII.18.) 

okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 

okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi 

Oktató Központja 2016. ……………..……..-án kelt, 2016. ……………………………….. 

napjától alkalmazandó, 4154-20/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 

módosítása szerinti tartalmának. 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2016……………… 

 

 

            

        __________________________ 

               Magyar Államkincstár 
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NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. május ….. 

 

       ____________________________ 

              Varga Miklós 

              osztályvezető 

 

 


