ELŐTERJESZTÉS
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
2016. december 15-i ülésére

Az előterjesztés címe: Előterjesztés a Pelikán Kft. 2016. évi ellátási szerződésének
módosításáról

Az előterjesztést készítette: dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
Előadó:

Madarász Attila bizottsági elnök
Malustyik Béla bizottsági elnök

Bizottsági véleményezésre megkapta:
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Elfogadáshoz egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztésben megvizsgálásra kerültek a következő szempontok:
Hatékonyság
igen
nem
Gazdaságosság
igen
nem
Eredményesség
igen
nem
Fenntarthatóság
igen
nem

Honlapon nyilvánosságra hozható:
•
Igen
•
Nem
•
Részben, mégpedig:

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 15- i ülésére
Előterjesztés a Pelikán Kft. 2016. évi ellátási szerződésének módosításáról
Jánoshalma Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének elfogadását követően ellátási
szerződést kötött - mely egyben közhasznú megállapodás is - a Pelikán Kft-vel, az
Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátására, arra való tekintettel, hogy az
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 120.
§ értelmében a települési önkormányzat más fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is
biztosíthatja a kötelezően ellátandó szociális szolgáltatásokat.
A közhasznú megállapodás 6. pontjában meghatározott egyes feladat- és ellátási formákhoz a
2016. évben biztosított támogatási összegek a feladatok végrehajtása kapcsán
forráshiányosnak bizonyulnak, ezért az Önkormányzat költségvetésének keretében,
átcsoportosítások révén többlet támogatást nyújt a Pelikán Kft részére, összesen 8,6 millió Ft
összegben, az alábbiak szerint:
- étkeztetés
860 000 Ft
- házi segítségnyújtás
4 300 000 Ft
- idősek klubja
3 440 000 Ft.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő-testülete, jóváhagyja Jánoshalma Város Önkormányzata és a
Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. között létrejött 2016. évi ellátási szerződés
módosítását a melléklet szerint.
A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. december 20.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2016. december 15.

Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

Szerződés száma: PKFT/E/1/2016/III/24

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
I. számú módosítása

amely létrejött,
Jánoshalma Városi Önkormányzat (Továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Czeller Zoltán
polgármester, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. adószám: 15724911-2-03,
valamint a
Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Kft.)
képviselő: Ádám Tamásné ügyvezető igazgató, 6440 Jánoshalma, Hunyadi u. 2., keretében
működtetett Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény (együttesen a
továbbiakban : Felek) között az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 16. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„16. Az Önkormányzat a jelen ellátási szerződés alapján végzett feladatok ellátásához kapcsolódóan a
támogatás összegét 2016. évben 51 806 000 Ft-ban határozza meg.
Jelen megállapodás 6. pontjában rögzített felad- ellátási formákhoz 2016. évben az alábbi támogatási
összegeket nyújtja:

Ellátási forma

Működési engedélyben
szereplő ellátottak száma

Támogatás összege

Idősek otthona:

75 fő

17 072 eFt

Étkeztetés:

90 fő

5 738 eFt

Házi segítségnyújtás

18 fő

7 135 eFt

Idősek klubja

25 fő

12 840 eFt

Gyermekjóléti feladatok

217 eFt

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10 fő

2 983 eFt

Hajléktalanok nappali melegedője

10 fő

5 821 eFt

2. Felek egyebekben a szerződés pontjait változatlan tartalommal fenntartják, azt nem
változtatják.

3. Jelen megállapodás módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a
Képviselő- testület ../2016.(XII. 15.) Kt. sz. határozatával történő jóváhagyása után aláírták.
Jánoshalma, 2016. december

Czeller Zoltán
polgármester

Jogilag ellenjegyezem:

Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

Ádám Tamásné
ügyvezető igazgató

Pénzügyileg ellenjegyezem:

Tóth Erika
osztályvezető

