Előterjesztés
Medgyesbodzás községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 24-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2011. (II.25) sz határozata alapján
ellátási szerződés jött létre a Közösség Misszió szociális szolgáltató és Medgyesbodzás Község
Önkormányzat között a házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatok ellátására.
Az Önkormányzat és a Közösség Misszió között létrejött ellátási szerződéssel kapcsolatosan a
Békés Megyei Kormányhivatal szóbeli észrevételt tett.
Az észrevétel szerint a szerződés nem tartalmazza teljes körűen az Sztv. 121.§ (2) bekezdésben
előírt alábbi szabályozási elemeket:
„e) szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó
kikötést”

A szerződést ennek megfelelően az alábbiak szerint szükséges kiegészíteni azzal, hogy a szerződés
megszegése esetén a szerződésszegő fél a szerződésszegésből származó mindennemű igazolt kárt
köteles a másik félnek megtéríteni.
A 22/1011.(II.25) sz határozatot melyben a képviselő-testület a szolgáltatás nyújtására alkalmas
helyiséget a szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, szintén módosítani szükséges.
Az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint :
„Az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyon tulajdonjogát vagy a vagyonhoz kapcsolódó önállóan
forgalomképes vagyoni értékű jogot ingyenesen átruházni, továbbá az államháztartás alrendszereinek
követeléseiről lemondani csak törvényben, a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott módon és esetekben lehet. „

Ennek megfelelően a határozat kiegészíteni szükséges az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2001.(XII.10.) önkormányzati rendelet ingyenességet
lehetővé tevő rendelkezésére, vagyis:
„13. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni
csak:
a) meghatározott céllal más önkormányzatnak;
b) közérdekű kötelezettség vállalással;
c) közalapítvány javára, alapítványi hozzájárulás jogcímen lehet.
(2) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát, illetve használatát ingyenesen átengedni más önkormányzat vagy állami
szerv részére a vonatkozó feladat és hatáskör átadása, vagy ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése kapcsán
lehet.
(3) Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, vagy átadásáról a képviselő-testület
határoz.”

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2011. (II.25) sz határozata alapján
a Közösség Misszió szociális szolgáltatóval a házi segítségnyújtás és étkeztetés feladatok ellátására
között ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
1)A szerződés 9. pont 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A megállapodás megszegése esetén felek a jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban
közölve, ajánlott levélben felmondhatják,a szerződést megszegő fél a szerződésszegésből
származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni.”
2)
A szerződés 9. pont 4.vagyis utolsó mondata azaz a ” Felek szerződésszegés esetére
kártérítést nem kötnek ki.” hatályát veszti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2011. (II.25) sz határozatát
módosítja az alábbiak szerint:
A 22/2011.(II. 25) határozat 1. mondata kiegészül az alábbi 2. tagmondattal :
„ , tekintettel az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2001.(XII.10.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) b) pontjában, kapott felhatalmazásra.”
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Medgyesbodzás, 2011. május 20.

dr. Sódar Mária
jegyző

