
 

 

 

 

 

A közzététel Szt. 92/K.§ (8) bekezdés szerinti jogcíme: Szt. 92/K. § (8) bekezdés b) pont. 

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése:  

Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

 

Az ügy száma és tárgya: 

SO/05/00462-4/2022. 

A Hana Ökoinvest Nonprofit Kft. intézményfenntartót, a Védőkar Idősek Otthona működtetőjét  

érintő panaszos bejelentés vizsgálata. 

jogszabálysértő megállapodás és a belépési hozzájárulás visszafizetésére vonatkozó szabályok 

megszegése miatt kiszabott szociális igazgatási bírság. 

 

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

1. Szolgáltatást nyújtó neve: - 

2. A nyújtott szolgáltatás megnevezése: - 

3. A szolgáltatásnyújtás helye: 7530 Kadarkút, Árpád u. 27 

4. A megállapított jogkövetkezmények: szociális igazgatási bírság kiszabása 100 000 Ft 

összegben. 

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

1. A fenntartó neve: Hana Ökoinvest Nonprofit Kft. 

2. A fenntartó székhelye: 7530 Kadarkút, Árpád u. 27. 

3. A fenntartó adószáma: 5591602-2-14 

4. A szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) címe: 7530 Kadarkút, Árpád 

u. 27. 

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

S0537571 

6. A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése: idősek otthona 

7. A megállapított tényállás: a panasz kivizsgálása során a hatóság megállapította, hogy a 

fenntartó az ellátottal jogszabálysértő megállapodást kötött; megszegte az Szt. 117/C.§ (5) 

bekezdésében megfogalmazott, a belépési hozzájárulás visszafizetésére vonatkozó 

szabályokat, és nem teljesítette a visszafizetési kötelezettségét. 

8. A megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése: 1993. évi III. törvény 94/C. § és a 117/C. 

(5) bekezdése. 
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9. A hatósági döntésben megállapított jogkövetkezmények, illetve a fenntartó által a hatósági 

szerződésben vállalt kötelezettségek, és az azok megszegésének esetére kikötött 

jogkövetkezmények: 100 000 Ft összegű szociális igazgatási bírság kiszabása. 

 

A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:  

A határozat 2022. június 20. napján lett végleges, a benne megjelölt fizetési határidő leteltével, 

2022. július 20. napján válik végrehajthatóvá. 

 

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: - 

 

Kaposvár, 2022. 06. 24. 

    

 Dr. Neszményi Zsolt 

 kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 Dr. Vörös Gyula 

 osztályvezető 
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