
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. október 20.

Javaslat  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvánnyal  megkötött  támogatási
szerződés módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Nics Éva a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratórium 
elnöke

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 10. 11.
pénzügyi bizottság 2016. 10. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 10. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016. 10. 18.

A napirendi pont  rövid tartalma: A Jószolgálati  Otthon Közalapítvány a fenntartásában
működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona részére 1 db betegemelő készülék és
2  db  heveder  vásárlásához  1.000.000.-  Ft  vissza  nem  térítendő  támogatást  kapott
önkormányzatunktól.  A  Közalapítvány  Kuratóriumi  Elnöke  a  szerződés  módosítását
kezdeményezte,  mivel  olyan kedvező ajánlatot  kaptak,  mely szerint 552.840.-  Ft-ért  2 db
betegemelőt és 4 db hevedert tudnának megvásárolni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 25/544-324
Iktatószám:     85-49/2016.
Előkészítő aláírása:     Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 10. 07.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 10. 07.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:  „Láttam:” Dudás Pálné s.k. 2016. október 7.
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Javaslat

a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási
szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  23/2016.  (I.  21.)
határozatával a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 1 db betegemelő készülék és 2
db heveder beszerzéséhez 1.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott
a  határozat  melléklete  szerinti  támogatási  szerződésben  meghatározott  feltételekkel  (az
előterjesztés 1. számú melléklete).

A  Közalapítvány  kuratóriumi  elnöke  kérte  a  támogatási  szerződés  2.2.a)  pontjának
módosítását,  mivel  a  megvásárolni  kívánt  eszközök  kiválasztása  során  olyan  kedvező
árajánlatot kaptak, mely 2 db betegemelő és 4 db heveder megvásárlását tenné lehetővé
mindösszesen  552.840.-  Ft-ért.  Az  eszközök  megvásárlásával  egyszerre  két  súlyos
mozgáskorlátozott személyt is fürdethetnének, és az eszközt sem kellene a fürdőhelyiségek
között mozgatni (a kérelem az előterjesztés 2. számú melléklete).

A jelenleg érvényes támogatási szerződés 2.1.a) pontja szerint:
„2.2. Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás az alábbi feladatra használható fel:
a) a támogatott tevékenység konkrét felsorolása és meghatározása:
A Jószolgálati  Otthon Közalapítvány által fenntartott fogyatékos személyek otthonának, és
fogyatékos személyek gondozóházának működtetéséhez 1 db betegemelő és tartozékaként
2 db heveder beszerzése.”

A 2.1.a) pont javasolt módosítása:
„2.2. Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás az alábbi feladatra használható fel:
a) a támogatott tevékenység konkrét felsorolása és meghatározása:
A Jószolgálati  Otthon Közalapítvány által fenntartott fogyatékos személyek otthonának, és
fogyatékos személyek gondozóházának működtetéséhez 2 db betegemelő és tartozékaként
4 db heveder beszerzése.”

A Kuratórium Elnökének tájékoztatása szerint a fenti összértékű árajánlatot a cég fenntartja
részükre a vásárlásig, ezért a támogatási szerződés 3.1. pontját is módosítani szükséges,
mely a támogatási összeget tartalmazza. 

A jelenleg érvényes támogatási szerződés 3.1. pontja szerint:
„3.1. Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás összege: 
1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint.
A támogatás összege tartalmazza a támogatott költségek áfa tartalmát is.”

A 3.1. pont javasolt módosítása:
„3.1. Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti támogatás összege: 
552.840.- Ft, azaz ötszázötvenkétezer-nyolcszáznegyven forint.
A támogatás összege tartalmazza a támogatott költségek áfa tartalmát is.”

Az  1.000.000.-  Ft  támogatási  összeget  önkormányzatunk  már  átutalta  a  Közalapítvány
részére, ezért a támogatási összeg módosítása szükségessé teszi a különbözet – 447.160.-
Ft  –  visszautalásáról  szóló  rendelkezést,  melyet  a  határozati  javaslat  és  a  módosító
szerződés tartalmaz.

A  határozati  javaslat  melléklete  a  támogatási  szerződés  1.  számú  módosításának
tervezete.
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Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  a 2016. október 11-i
ülésén egyhangúlag támogatta.
A pénzügyi bizottság a 2016. október 11-i ülésén a javaslatot egyhangúlag támogatta.
A  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság a  2016.  október  12-i  ülésén  a  javaslatot
megtárgyalta, 5:0:0 arányban támogatta.
Az  ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság a 2016. október 18-i ülésén az előterjesztést
megtárgyalta,  a  bizottság  véleményét  a  bizottság  elnöke  szóban  terjeszti  a  Tisztelt
Közgyűlés elé.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2016. (X. 20.) határozata

a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási
szerződés módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány
támogatás iránti kérelmének elbírálásáról szóló 23/2016. (I. 21.) határozat 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Jószolgálati  Otthon  Közalapítvány
részére 2 db betegemelő készülék és 4. db heveder beszerzéséhez 552.840.- Ft, azaz
ötszázötvenkétezer-nyolcszáznegyven  forint  összegű  vissza  nem  térítendő  támogatást
nyújt  a  határozat  melléklete  szerinti  támogatási  szerződésben  meghatározott
feltételekkel.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 23/2016. (I. 21.) határozat
alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 2016. február 22-én megkötött támogatási
szerződés 2.2.a) pontja és 3.1. pontja a határozat 1. pontjának megfelelően módosuljon
azzal, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére a 2016. február 22-én megkötött
támogatási szerződés alapján már átutalt 1.000.000.- Ft és az 1. pontban meghatározott
552.840.-  Ft  különbözetét,  447.160.-  Ft-ot  a  Közalapítvány  köteles  az  önkormányzat
részére az e határozat melléklete szerinti módosító szerződés aláírását követő 30 napon
belül visszautalni.

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott
döntés alapján a határozat  melléklete  szerinti  támogatási szerződés  1.  számú
módosítását írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. október 28. 
- a szerződés aláírására: 2016. november 4.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy az 1-2.  pontban
foglalt intézkedést a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
              a jegyző
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    - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
   közreműködésért:

        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:   a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  

  időpontja

Dunaújváros, 2016. október 20.

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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