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1. sz. melléklet 

Közhírré tétel 

A hatósági döntésről és a hatósági szerződésről közzétett dokumentum tartama, formája 

A közhírré tétel napja: 2023. február 27. 

A közhírré tett dokumentum eltávolításának időpontja: 2024. február 27. 

Szt. 92/K.§ (8) bekezdés szerinti jogcíme: Szt. 92/K.§ (8)b) pontja, az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti jogsértés. 

A fenntartó, illetve a szociális intézmény az ellátottak 1993. évi III. törvényben biztosított valamely jogát 

megsértette. 

Az eljáró működést engedélyező szerv neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Az ügy száma és tárgya: BP/0502/0662-68/2022., határozat; szociális igazgatási bírság kiszabása 

Fenntartó neve: Magyarországi Evangélikus Egyház 

Fenntartó székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24. 

Fenntartó adószáma: 19719483-2-42 

Szociális intézmény neve, címe (székhely, telephely): Magyarországi Evangélikus Egyház Bolla 

Árpád Evangélikus Szeretetotthon Budapest 1152 Juhos utca 28. 

Szociális intézmény ágazati azonosítója: S0021281; 

Magyarországi Evangélikus Egyház Bolla Árpád Evangélikus Szeretetotthon Pozsony utcai 

Telephely 1151 Budapest Pozsony utca 22. 

Szociális intézmény ágazati azonosítója: S0506790 

Jogsértéssel érintett szolgáltatás megnevezése: idősek otthona, házi segítségnyújtás 

Megállapított tényállások: az intézményvezető nem a valóságnak megfelelően állapította meg a 

gondozási szükséglet  értékelő adatlap szerinti fokozatát; Nyugdíjasház, mint telephely 

megjelenítése a szakai programban; az ellátottak értékeinek kezelése nem nyomonkövethető az a 

dokumentumokban, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatás nem került 

kihelyezésre, ezzel  sértve az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb információk 

megismeréséhez való jogot;  a panaszkezelés rendje nem megfelelő; az intézményben 
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működetett kamerahálózat az ellátottak ágyára irányul, ezzel személyiségi és adatvédelmi jogaik 

sérülnek; házi segítségnyújtásban alkalmazott megállapodás ellátotti jogokat sért, beköltözési 

adomány kérése az idősek otthona szolgáltatás nyújtását megelőzően.  

Megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölése: Szt. 92/L. § (1) l) bekezdése, Szt. 94/E.§ (4); 

94/G. §;  

A hatósági döntésben megállapított jogkövetkezmények:szociális igazgatási bírság,  

A hatósági szerződésben a fenntartó által vállalt kötelezettségek:- 

Szerződésszegés jogkövetkezményei és azok alkalmazásának időpontja:- 

Szerződésben kikötött jogkövetkezmény szerződésszegés esetén:  

A döntéssel szembeni jogorvoslat ténye:- 

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

esetén a hatósági döntést vagy bírósági határozatot, és annak rövid indokolása:- 

Budapest, 2023. február 27. 

 

 


