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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16.

Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a Makk
Marci Bölcsődében feltárt hiányosság megszüntetése érdekében

Előadó  : a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági elnöke

Előkészítő  : dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott  : Dobráné Szabó Márta a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény igazgatója

Véleményező     bizottságok  :
Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 02. 07.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 02. 08.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma  : 
A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  ellenőrizte  a  Bölcsődék
Igazgatósága Dunaújváros intézmény működését. Az ellenőrzés során a Makk Marci Bölcsődében
hiányosságként tárták fel, hogy a bölcsőde 2-5. gondozási egységeinél a járda nem megfelelő,
ezért  annak felújítása,  javítása szükséges.  Önkormányzatunk a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001
azonosító számú, Makk Marci megújul című projekt keretében felújítja a bölcsődét és bölcsődei
ellátást  szolgáló  eszközbeszerzésre  is  sor  kerül.  A  beruházások  2017-ben  indulnak,  a  projekt
befejezésének  időpontja  legkésőbb  2018.  január  15.,  ezért  a  hiányosság  megszüntetése
érdekében hatósági szerződés megkötése szükséges a Fejér Megyei Kormányhivatallal.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25/544-324
Iktatószám: 4275-2/2017.
Előkészítő aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 02. 03.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 02. 03.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:                   egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja  : Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:
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Javaslat

hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a Makk Marci
Bölcsődében feltárt hiányosság megszüntetése érdekében

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya 2016. május 19-én ellenőrizte a
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működését. Az ellenőrzés során a Makk Marci
Bölcsődében hiányosságként tárták fel, hogy a bölcsőde 2-5. gondozási egységeinél a járda nem
megfelelő, nagy repedések találhatók a burkolt felületen, ezért annak felújítása, javítása szükséges
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú melléklete.

Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi  Osztályát  a  2016.  augusztus  9-én kelt  levélben  arról
tájékoztattuk, hogy a Makk Marci Bölcsődében a járda felújítására várhatóan 2017-ben kerül sor,
mivel önkormányzatunk a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 azonosító számú, Makk Marci megújul
című projekt keretében felújítja a bölcsődét és bölcsődei ellátást szolgáló eszközbeszerzésre is sor
kerül. A beruházások várhatóan 2017-ben indulnak, a projekt befejezésének időpontja legkésőbb
2018. január 15. A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársa, Berki Melinda 2016. november 22-
én  telefonon  kérte,  hogy önkormányzatunk  kezdeményezze  hatósági  szerződés  megkötését  a
járda felújítására, mivel az általunk vállalt határidő részükre hosszú. A 2016. december 20-án kelt
levelünkben kezdeményeztük a járda felújítására vonatkozóan a hatósági szerződés megkötését
(az előterjesztés 2. számú melléklete). 

A  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.
törvény  (a  továbbiakban:  Ket.)  76.  §-a  értelmében  ha  jogszabály  lehetővé  teszi,  az  elsőfokú
hatóság  a  hatáskörébe  tartozó  ügynek  a  közérdek  és  az  ügyfél  szempontjából  is  előnyös
rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést köthet. A szociális,
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  és  hálózatok  hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet  41. § (2) bekezdés b)
pontja  szerint  a  működést  engedélyező  szerv az ügynek  az  ellátottak,  az  ellátási  érdek és  a
fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosság  – legfeljebb három éven
belül történő – megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet. 

A hatósági szerződés tartalmát a Ket. 76. § (2a) bekezdése szabályozza, mely szerint 
(2a) A hatósági szerződés tartalmazza
a) a szerződő felek személyét azonosító és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat,
b) a szerződés tárgyát,
c) a felek közötti kapcsolattartás módját,
d) a felmondási okokat,
e) a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit, valamint
f)  ha a szerződés tárgya ezt  indokolttá teszi,  a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát  és

rendjét.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a 2017. január 27-én hivatalunkhoz érkezett levelével megküldte
az általuk előkészített hatósági szerződés tervezetet, mely az általunk kért határidőt tartalmazza
(az előterjesztés 3. számú melléklete).

Önkormányzatunk a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 azonosító számú, Makk Marci  megújul  című
projekt megvalósítására a 2016. október 5. napján aláírt támogatási szerződés szerint 296.260.000.-
Ft lehívására jogosult. A támogatási szerződés 3. számú melléklete szerint a kivitelezésre a nyári
időszakban kerül sor, a munkálatok a Bölcsőde nyári szünetének idejét megelőző hónapban, 2017
júniusában veszik kezdetüket. 2017. július hónapban a bölcsőde zárva tart, a nagyobb munkálatokat
ekkor lehet elvégezni. Az augusztusi hónapban a szülők szabadságolási időszaka miatt általában
kevesebb  gyermek  jár  a  bölcsődébe,  így  azokat  a  befejező  munkálatokat,  melyek  a  bölcsőde
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működését nem zavarják és a gyerekek biztonságát nem fenyegetik, el lehet végezni. 
A támogatási szerződés 9. számú melléklete szerint a projekt során lehetőség nyílik a bölcsőde
épületének homlokzat felújítására, a tetőszerkezet teljes rekonstrukciójára, az épület nyílászáróinak
a cseréjére, a padlóburkolatok cseréjére (vízküszöb kialakítása), az épület gépészeti rendszerének a
korszerűsítésére,  az  akadálymentesítés  kialakítására,  továbbá  a  bölcsőde  eszközparkjának  a
korszerűsítésére.
A járda felújítására az önkormányzat által vállalt határidő a projekt zárásának időpontja.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a  2017.  február  7-i  ülésén
megtárgyalta és azt 7:0:0 arányban támogatta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2017.  február  8-i  ülésén  megtárgyalta,  7  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2017. (II. 16.) határozata

hatósági szerződés megkötéséről a Fejér Megyei Kormányhivatallal a Makk Marci
Bölcsődében feltárt hiányosság megszüntetése érdekében

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatallal
megkötendő,  a Makk Marci  Bölcsődében feltárt  hiányosság megszüntetésére vonatkozó
hatósági szerződést, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:  a hatósági szerződés aláírására: 2017. február 28.

Dunaújváros, 2017. február 16.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke
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