
1. melléklet 

A hatósági döntésről és a hatósági szerződésről közzétett dokumentum  

tartalma, formája 

 

A közzététel Szt. 92/K. § (8) bekezdés szerinti jogcíme: Szt. 92/K. § (8) bekezdés c) pontja 

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi      

Osztály 

  Az ügy száma és tárgya: HB/11-SZGY/00352-4/2022, a Debrecen Megyei Jogú Város Városi 

Szociális Szolgálat telephelyei által nyújtott szolgáltatások 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása. 

 

Az Szt. 92/L. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés esetén 

1. Szolgáltatást nyújtó neve: - 

2. A nyújtott szolgáltatás megnevezése:  

3. A szolgáltatásnyújtás helye:  

4. A megállapított jogkövetkezmények:  

 

Az Szt. 92/L. § (1) bekezdés a) pontjában nem említett jogsértés esetén 

5. A fenntartó neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

6. A fenntartó székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20. 

7. A fenntartó adószáma: 15735588-2-09 

8. A szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) címe:  

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye 

4027 Debrecen, Ifjúság utca 2. (jelenlegi címe 4027 Debrecen, Ibolya utca 24.) 

9. A szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) ágazati azonosítója: 

S0232851 

10. A jogsértéssel érintett szolgáltatás megnevezése:  

fogyatékos személyek nappali ellátása 

11. A megállapított tényállás:  

Az engedélyes esetén a fenti szolgáltatás tárgyi feltételei nem biztosítottak 

maradéktalanul. 

12. A megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése:  

1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 75. §  

13. A hatósági döntésben megállapított jogkövetkezmények, illetve a fenntartó által a hatósági 

szerződésben vállalt kötelezettségek, a szerződésszegés jogkövetkezményei és azok 

alkalmazásának időpontja:  

Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás – a tárgyi feltételek hiánya miatt - ideiglenes 

hatályú bejegyzéssel szerepelt a szolgáltatói nyilvántartásban. A fenntartó az 

engedélyes címe szerinti ingatlant felújítással kívánja alkalmassá tenni a szolgáltatás 

nyújtására. A kivitelezés idejére az intézmény új címre költözött, mely helyen 

határozatlan idejű bejegyzést kapott a szolgáltatás. 

 

A döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás ténye: - 

A jogorvoslat vagy megismételt eljárás során hozott hatósági döntés vagy bírósági határozat esetén 

a hatósági döntés vagy bírósági határozat, és annak rövid indokolása: - 

 

Debrecen, időbélyegző szerint  

P.H. 

 

Tóthné dr. Kertész Mariann 

osztályvezető 
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