Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. június 27-i ülésére
Pelikán Kft-vel kötött 2018. évi ellátási szerződés II. számú módosításáról
2018. június 11-én lezajlott a Képviselő-testület 78/2018.(V.24.) Kt. határozata szerinti
egyeztetés, melynek során megállapítást nyert, hogy a határozat szerinti összeg pénzügyi
rendezésére a 2018. évben kerülhet sor, tekintve, hogy a 2016. és a 2017. már lezárt
gazdasági évek.
A jelenleg hatályos ellátási szerződés alapján az önkormányzat a 2018. évben 3 376 600
Ft/hó támogatási összeget folyósít a Kft számára a szerződés 6. pontjában rögzített
szociális alap- és szakellátások finanszírozására mindaddig, amíg a feladatok ellátását át
nem veszi a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Az egyeztetés során javaslatként ezen ellátási szerződés 16. pontjának pénzügyi
szempontú módosítása fogalmazódott meg, melynek lényege: az önkormányzati
támogatás összegének csökkentése (a havi összeg változatlan maradna, de támogatás
folyósítására a július-augusztus hónapokban nem kerülne sor).
A javasolt módosítás összefoglalva:
-

a támogatás 2018. I. félévében 3 376 600 Ft/hó,
július – augusztus hónapban önkormányzati támogatás folyósítására nem kerülne sor,
szeptembertől – amíg a szerződés hatályban marad, azaz amíg nem kerül sor a
feladatok átadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak – az önkormányzati
támogatás 3 376 600 Ft/hó

Továbbá kiigazítás szükséges az ellátási szerződés 17. pontját illetően: a szerződés
szövegében évszám elírás történt és a támogatás átutalásának rendjét illetően is hibásan
szerepel a rendelet adott szakaszára való hivatkozás. Helyesen:
„17. A támogatás tárgyhavi összegét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési
előirányzatokról szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése
értelmében a hónap 15. napjáig teljesíti átutalással.”
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja az
Önkormányzat és a Pelikán Szociális és
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Egészségügyi Nonprofit Kft között létrejött 2018.
évi ellátási szerződés – amely egyben közhasznú
megállapodás is – II. számú módosítását a melléklet
szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2018. június 18.

Kovács József
alpolgármester

