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Határozat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hivata|) az Összefogás
Hernádszentandrásért Alapítvány (székhelye: 3852 Hernádszentandrás, Fő u. 38/A.) áttal
fenntartott 3852 Hernádszentandrás, Fő út 79. szám alatti Hernád-völgyi Jövő - Nyitott Kapuk
Tanodája e|nevezésű engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásba - kérelemre - indúlt eljárásban
bejegyzi a következő adattartalommal:

1. Engedélyes adatai:

1 .1. az engedélyes neve: Hernád-völgyi Jövó - Nyitott Kapuk Tanodája

1.2. az engedélyes címe: 3852 Hernádszentandrás, Fő út 79,
helyrajzi száma: 33

1.3. az engedélyes ágazaIi azonosítója: 50527560

1.9.
. az engedélyes telefonszáma 20/392-2784
. fax száma: -
. elektronikus levélcíme: uveges.mail@9mail.com
. honlap címe: -
. képviseló kapcsolattartójának neve: Üveges Gábor
. beosztása:kuratóriumielnok
. telefonszáma,. 201392-2784
. elektronikus levélcíme: uveges.mail@gmail.com

2. Az engedélyes fenntartójának a Gyvt-ben meghatározott adatai:

. a fenntartó neve: Összefogás HernádszentandrásértAlapítvány

. székhelye: 3852 Hernádszentandrás, Fő út 38/A,

. adószáma: 18444900-1-05

. a fenntartó típusa: nem állami

. a fenntartó telefonszáma 201392-2784
o telefaxszáma,. -
o elektronikus levélcíme: uveges.mail@gmail.com
. honlapjának címe: -

. képviseló kapcsolattartójának neve: Üveges Gábor
o beosztása: kuratóriumi elnok
. telefonszáma,.201392-2784
o elektronikus levélcíme: uveges.mail@9mail.com
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3. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás adatai:

3.1 .35. tanoda

3.3.az engedélyes működésének kezdő időpontja:2a19. január 1. napja

3.5. a szolgáltatás bejegyzése: határozott - 2068. december 28. napjáig

3.6. Egyedi szakhatósági előírások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság 355001552-212019.ált, számű 2019.
január 28. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában az Összefogás Hernádszentandrásért
Alapítvány (székhelye: 3852 Hernádszentandrás, Fő út 38.) kérelmére, a 3852 Hernádszentandrás,
Fő út 79. szám alatti Hernád-völgyi Jövó - Nyitott Kapuk Tanodája intézmény területén gyermekek
esélynövelő szolgáltatás (tanoda) engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárult.

3.7. a szolgáltatás ellátási területe: Hernádszentandrás, Csobád, Encs, Hernádbűd, lnáncs, Pere
tele pü lések közigazgatási terü lete

A Hivatal a bejegyző határozat véglegessé válását követóen a szükséges példányszámban -
tanúsitvány elnevezéssel - hatósági igazolványt ad ki a fenntartó részére. A tanúsítványt az
engedélyes címén jól látható módon ki kell függeszteni.

A Hivatal felhívja a fenntartó figyelmét, hogy köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz
eleget, kettőszázezer forintig terjedő igazgatási bírság szabható ki.

A működést engedélyező szerv a módosítási ok bekövetkezésének időpontjára visszamenó|eges
hatállyal módosítja az adatokat alábbi okokból:

o a fenntartó adataiban bekövetkező változá§ miatt,
o a szolgáltató, engedélyes nevének, adószátrnának megváltozása miatt,
. a fenntartó közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt
. a fenntartó és a szo|gáltató, engedélyes telefonszámának, tetefaxszámának, elektronikus

levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának,
telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt,

. az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,

. a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történó
megszüntetése miatt,

. be nem töltött féróhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az
ellátható személyek számának, jelzórendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhetó
jelzőkészülékek számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, és

r általános jogutódlással történó fenntartóváltozás miatt.

Ezekben az esetekben az adatmódosítást a fenntartó korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezheti, úgy,
hogy az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles
kérelmezni.

A fent nem említett esetekben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzóen köteles kérelmezni,
hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően
működtetni,

Az adatmódosítás szociális szolgáltatás és gyermekjóléti szo|gáltató tevékenység esetén naptári
negyedévenként és engedélyesenként egyszer, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén
naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető. Ettől eltérően a fenntartóváltozás
miatti adatmódosítás naptári évenként egyszer kérelmezhető.



Az eljárás illetékmentes, a Hivatal 16.000 Ft eljárási költséget állapít meg a kérelmező összefogás
Hernádszentandrásért Alapítvány terhére, a szakértóként közreműködó Szociális és Gyermekvédelmi
FÓigazgatóság részére. A fenntartó 2019. január 17. napján 16.000 Ft-ot helyezett letétbe, melyet az
OTP Bank 2t2019. számú igazolásával bizonyított,

lVlegkeresem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
FÓosztályát, hogy az Osszefogás Hernádszentandrásért Alapítvány által - a Borsod-Abaúj_Zemplén
Megyei Kormányhivatal 1a027006-00299561-20000002 számú számlaszámára - 2019. január 17.
napján kelt igazolás tanúsága szerint megelólegezett 16.000,- Ft, azaz tizenhatezer forint egyéb
eljárási költség összegéből jelen döntés véglegessé válását követően 16.000,- Ft szakértói díjat a
Szociális és Gyermekvédelmi Fóigazgatóság 10032000-00329905-00000000 számú számlaszámára
,,szakmai program" megnevezés feltüntetésével a szakértó által benyújtott számla alapján utaljon át.

Jelen határozat a közléssel válik véglegessé, ellene - jogszabá|ysértésre hivatkozva a
kézhezvételtől számított 30 napon be|ül a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett
keresettel lehet élni.

Az E-Ügyintézési törvény alapján elektronikus úton történó kapcsolattartásra kötelezett a
keresetlevelet elektronikus úton a https:/ie-kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen keresztül
elektronikus úrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsófokú közigazgatási döntést hozó
szervnél.

A nem jogi képviselővel eljáró fél, továbbá magánszemély, - amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik -
választhatja a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen az elektronikus úton történó
keresetlevél benyújtását, azonban amennyiben ezz:ela lehetóséggel nem kíván élni, vagy a feltételek
nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja a keresetlevelét az elsőfokú közigazgaíási döntést hozó
szervnél, illetve ajánlott kűldeményként postára adhatja.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cse|ekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A
keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemniel lehet élni,
A bíróság a pert - fószabályként - tárgyaláson kjvül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére
azonban tárgyalást tart.

A tárgyalás tartását az ügyfél a kereset|evélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs
helye.

lndokoIás

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány, mint fenntartó részéről 2019, január 10. napján
kérelem érkezett a Hivata|hoz, melyben Hernád-völgyi Jövő - Nyitott Kapuk Tanodája néven
gyermekek esélynöveló szolgáltatása keretében tanoda szolgáltatást nyújtó engedélyes szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzését kérte.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenórzéséról szóló 36912013, (X.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1B. § (1) bekezdése érte|mében a fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a
kérelemhez az 5. melléklet szerinti iratokat csatolja, illetve mutatja be a működést engedélyezó
szervnek,

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésre folytatott eljárás keretében a Hivatal megállapította,
hogy a fenntartó a kérelméhez a szükséges dokumentumokat - a Hivatal felhívását követóen -
c.satolta, Így a szolgáltatás szakmai programját, a fenntartó és Hernádszentandrás Község
Önkormányzata között a szolgáltató székhe|yeként megjelölt ingatlan vonatkozásában 2018,
december 28. napján határozott időre létrejött megállapodást, me|y szerint a fenntartó 2018.
december 28. napjától 50 évre, 2068. december 28, napjáig tartó hatállyal használhatja az engedélyes
címe szerinti ingat|ant, az Encsi Járási Földhivatali Osztály 2019, 1anuár 7. napján kelt nem hiteles
tulajdoni lapját, mely alapján megállapítást nyert, hogy az ingatlanhasználati megállapodást az
ingatlan tulajdonosával kötötték meg, a fenntartó 2016. március 18. napján kelt alapító okiratát, a



tViskolci Törvényszék 2016. március 26. napján kelt 15,Pk.205212003139. számú végzését, aláírási
címpéldányt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal B.-A,-Z, Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2019, január
7. napján kelt 414983434312019. számú adóigazolását, mely alapján a fenntartó köztartozásmentes
adózónak minösül, a fenntartó 2019. január 17, napján kelt nyilatkozatait a szolgáltatás biztosítására
vonatkozóan, a végzettséget igazoló okiratokat, az alkalmazni kívánt személyek és munkáltató 2019,
január 17. napján kelt egybehangzó nyilatkozatát, a jogszabályban előírt létszámfeltételeket
alátámasztó 2019. január 17, napján kelt nyilatkozatokat, a foglalkoztatottak Gyvt.'l0lA. § szerinti
nyilatkozatait, a szolgáltató tevékenységre a Generali Biztosító Zrt..2019. február 5. napján megkötött
feleIósségbiztosítási kötvény másolatát.

A kötelező személyi és szakmai feltételekre vonatkozóan a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak
szakmai feladatairól és működésük feltételiró| szóló 4012018. (Xl1.4,) EMMl rendelet előírásai az
irányadók.

A Hivatal 2019. január'11. napján a bírósági nyilvántartásból leellenórizte a civil szervezet hatályos
adatait.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján e|járó szakhatóságok kijelöléséről szóló
53112017. (Xl1.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. szociális ügyek 2. pontjában foglaltak alapján a
Hivatal a jogszabályi e|őírásoknak való megfele|és szakkérdésének megvizsgálása kérdésében a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóságot szakhatósági állásfoglalás
megkérése céIjából 2019. január 11. napján kelt BOCIO1100181-512019. számú végzésével kijelölte. A
szakhatóság az engedélyes címén 2a19, január 17. napján tartott helyszíni szemle során
hiányosságot tárt fel, melyet a fenntartó 2a19. január 25. napján felszámolt. A hiányosság
felszámolását követóen a létesítmény a tűzvédelmi jogszabályok által meghatározott
követelményeknek megfelelt, így a Borsod-Abaúj-Zemplén lVlegyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság a
2019. január 28. napján kelt 35500/552-212019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély
megad ásá h oz tűzvéde l m i szem pon tb ól hozzé4ár ult.

A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján ha az engedélyes bejegyzése iránti első fokú
eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a
működést engedélyező szerv a Főigazgatóságot rendeli ki szakértőként.

A Hivatal 2a19. január 28. napján kelt BOC/O1/00181-1012019. számon a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságot a szakmai program véleményezésére szakértőként kirendelte. A
kirendelt szakértó 2019. február 19. napján a Hivatal számára megküldött szakértőivéleménye szerint
a szakmai program a jogszabályban meghatározottaknak részben felel meg, átdolgozása indokolt. A
Hivatal fe|hívását követően a fenntartó 2019. március 2. napján a szolgá|tatás módosított szakmai
programját a Hivatal számára megküldte.

A fenntartó az NM rendelet 4, § (3b) bekezdése szerint a szakértői díj megelólegezési és
letétbehelyezési kötelezettségének az OTP Bank 2019. január 17. napján kelt igazolása tanúsága
szerint 2019. január 17. napján - 16.000 Ft átutalásával - eleget tett"

nz Ákr. 68. § (1) bekezdése alapján a működést engedélyezó szerv 2019. február 19, napján he|yszíni
szemléje során hiányosságot tárt fel, melynek felszámo|ását a fenntartő 2019. február 21. napján
dokumentumokkal igazolt, így megállapítást nyert, hogy a szolgáltatást nyújtó hely téri és tárgyi
feltételei az EMtMl rendelet 16. §-ában meghatározottaknak megfelelnek.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint, ha a nappali szociális ellátás, a bentlakásos szociális
intézményi ellátás, a gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekek esélynövelő szolgáltatása, a
gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon vagy az utógondozó
otthon elhelyezésére szolgáló ingatlan - ide nem értve a GyvL 44lB, § (3) bekezdés d) pontja szerinti
ingatlant -, támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve fejlesztő
foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási hely használatának joga határozott időre szól, vagy ha a
bejegyzés feltétele ellátási szeződés fennállása, és az ellátási szerződést határozott időre kötötték, a
működést engedélyezó szerv támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító adott
ingatlant, az adott fejlesztó foglalkoztatási helyet, egyéb esetben a szolgáltatást arra az időszakra
jegyzi be, ameddig az ingatlan az engedélyes használatában van, illetve ameddig az ellátási
szeződés hatá|yban van (a továbbiakban együtt: határozott idejű bejegyzés).



A fenntartó 2019. január 10. napján benyújtott e-kérelmében a szolgáltatás bejegyzését határozatlan
időre kérte, melynek a Hivatal helyt adni nem tudott, tekintettel az ingatlan használat jogcímét igazoló
megállapodásban szerepló határozott 50 évig szóló - 2068. december 28. napjáig tartó - idótartamra.

A szolgáltatói nyilvántartás tartalmát a Korm. rendelet 6 § (1) bekezdése határozza meg. A hatósági
nyilvántartással kapcsolatos eljárásra a Ket. 82. §-a, valamint 86. §-a vonatkozik.

Az eljárás illetékmentességét az illetékekról szóló 1990. évi XClll. törvény 33. § (2) bekezdés 46.
pontja biztosítja,

A döntés bírói felülvizsgálata iránti kereset elektronikus úton történó benyújtását a Polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp) 605. § (1) bekezdése és 608. §-a
mondja ki. A per tárgyaláson kívül történő elbírálásáról és tárgyalás tartásának szabályairól a
közigazgatási perrendtartásról szóló2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 77. § (1)és (2) bekezdései
rendelkeznek.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot az Ákr, 112, §-a, 114. § (1) bekezdése alapozza meg.

A Hivatal hatáskörét és illetékességét a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéróI és illetékességéről szóló 33112006. (Xll. 23.) Korm.
rendelet 13. § b) pontja, a Korm. rendelet 3 § (1) bekezdése, valamint a fóvárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66Da15, (ll1.30.) Korm.
rendelet 2 § (1) bekezdése állapítja meg.

Miskolc, 2019, március 7

Demeter Ervin kormánymegbízott
nevében és megbízásábó|.

n 'ri
*í$

{rT,

riette

'{

a,"..,....i

--.-..]]'-"":'j'. ___{

'i;
Lukácsné Hegedűs

osztályvezető

.'-

ts ',:,, -r'
i::t'l.

t/


