
Együttműködési megállapodás 

ami létrejött egyrészről: 

  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, (székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. adószáma: 

15728001-2-08, KSH számjele: 15728001-8411-321-08, törzsszáma 728009 képviseli: Csorba 

János polgármester, továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről: 

  

BS-Gold Nonprofit Kft. ( székhely: 9400. Sopron, Faller Jenő utca 2. sz., cégjegyzékszám: Cg.08-

09-028431, adószáma: 25753808-1-08, képviselik: Bakos Andrea ügyvezető és Sipőcz Katalin 

ügyvezetők) a továbbiakban: BS-Gold Nonprofit Kft. 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

 

1. Előzmények: 

 

A BS-Gold Nonprofit Kft. a Sopron, Faller Jenő utca 2. szám alatt található Gold Apartmanház 

elnevezésű idősek otthonában a 87.30'08 TEÁOR számú, idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

elnevezésű tevékenységet végzi, amelynek keretében idősek ellátása folyik 90 férőhelyen. A BS-

Gold Nonprofit Kft.  az ingatlant bérleti jogcímen használja. 

A Nyugdíjasház tulajdonosa az Aranyhegy Lakópark Kft. 

 

Az ellátás egy és kétszemélyes apartmanokban történik. A BS-Gold Nonprofit Kft. komplex 

gondozást nyújt az intézményben elhelyezetteknek. 

 

 

2. Szerződő felek  megállapodást kötnek annak érdekében, hogy a BS- GOLD Nonprofit Kft. a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésének 8a. 

pontjában meghatározott közfeladat (szociális szolgáltatások és ellátások) ellátásában 

közreműködjön és ezáltal csökkentse a Sopron és környékén élők bentlakásos elhelyezési igényeit, 

és annak várakozási idejét.  

 

A településen élő idősek érdekében az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik: 

 

 

3. A BS-Gold Nonprofit Kft. közfeladat ellátás érdekében vállalja:  
 

 hogy a NAGYCENK település lakóinak soron kívüli elhelyezést biztosít az üres férőhelyek 

függvényében, 

 biztosítja feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit, 

 az ellátottaknak a szociális szakma szabályai szerint ellátást nyújt, 

 a mindenkori ellátási és bérleti díjból 10 % kedvezményt biztosít. 

 

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve képviselője kérelmére, 

indítványára történik. A kérelmet közvetlenül a BS-GOLD Nonprofit Kft. ügyvezetőihez nyújtja be 

az igénylő. A kérelem benyújtásakor az ügyvezető, vagy az általa megbízott személy tájékoztatja a 

kérelmezőt az ellátás feltételeiről.  



 

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a BS-Gold Nonprofit Kft. az ellátást igénybe vevővel, 

illetve törvényes képviselőjével szerződést köt.  

 

4. A BS-GOLD Nonprofit Kft. tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy tevékenysége nem tartozik a 

Szociális Törvény hatálya alá. 

 

5. Az Önkormányzat az ezen szerződésben rögzített közfeladat teljesítése tekintetében pénzügyi 

hozzájárulásra nem vállal kötelezettséget. 

 

6. Az ezen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások térítési díjának megállapítása, a térítési díjak 

beszedése és felhasználása a BS-GOLD Nonprofit Kft. joga és kötelezettsége. 

 

7.  Ezen szerződés a mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.  

 

Ezen szerződést bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, rendes felmondással 

megszüntetni. 

 

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb jogszabályok 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az együttműködési szerződést Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…./2017.(….) önkormányzati határozatával  jóváhagyta. 

 

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták: 

 

 

Nagycenk, 2017. október …... 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata  BS-Gold Nonprofit Kft 

Csorba János     Bakos Andrea 

polgármester    ügyvezető 

         

 

 

     Sipőcz Katalin 

     ügyvezető    
 


