Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592–660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 29-i rendkívüli ülésén a
következő határozatot hozta:

1/2016. (I.29.) képviselő-testületi
határozat:
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota Város
Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata, mint Megbízók, Várpalota Kistérség
Többcélú Társulása, mint Megbízott, valamint a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a
továbbiakban: TNGK), mint Közreműködő között a TNGK által intézményi ellátottak
részére biztosított szállítási szolgáltatás és ennek finanszírozása tárgyában kötött, jelen
határozat mellékletét képező megbízási szerződést, egyben felhatalmazza az
alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
a szerződés megkötésére: azonnal
Felelős:
Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésébe a megbízási szerződés alapján a szállítási szolgáltatás biztosításához
szükséges fedezetet tervezze be.
Határidő:
a fedezet tervezésére a 2016. évi költségvetésben: 2016. február 15.
Felelős:
Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző

V á r p a l o t a , 2016. január 29.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Melléklet Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2016. (I. 29.) határozatához:

Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Várpalota Város Önkormányzata (Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., képviseli: Katona Csaba
alpolgármester), és
Öskü Község Önkormányzata (8191 Öskü, Szabadság tér 1., képviseli: Ángyán Tamás
polgármester)
mint Megbízók – a továbbiakban: Megbízók
másrészről
Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,
adószám: 15589167-1-19, képviseli: Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke), mint Megbízott
– a továbbiakban: Megbízott
harmadrészről
a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (székhely: Várpalota, Mártírok u. 1., adószám:
15772828-2-19, képviseli: Ádám Szilvia intézményvezető), mint Közreműködő – a
továbbiakban: Közreműködő
a továbbiakban együttesen: Felek
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott tartja fenn és működteti a Térségi Népjóléti Gondozási
Központot, (Közreműködő) amely egységes közös szociális intézményként szociális és
gyermekjóléti feladatokat lát el Várpalota, Ősi, Öskü, Tés és Jásd települések részére,
külön megállapodás szerint.
2. Megbízók megbízzák Megbízottat azzal, hogy szállítási szolgáltatást biztosítson olyan
várpalotai és ösküi rászorulók (fogyatékkal élők) részére, akik a térségi támogató
szolgáltatás 2013. szeptember 2-i megszűnése miatt ilyen ellátásban nem részesülnek,
és akiknek a szállítása így szükségszerű, de nem megoldott.
3. Megbízott a megbízást elvállalja, és a szállítási szolgáltatást a Közreműködő révén
biztosítja, a fogyatékkal élők szállítására alkalmas gépjármű, és gépjárművezető
rendelkezésre bocsátásával.
4. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott szállítási szolgáltatást 2016. január 04.
napjától 2016. június 15. napjáig, illetve, 2016. szeptember 01. napjától 2016. december
16. napjáig kell végezni, és ezen időtartam alatt 9 hónapra várhatóan mindösszesen
1.066.095.-Ft/év azaz Egymillió-hatvanhatezer-kilencvenöt forint/év többletköltséget
okoz Megbízott 2016. évi költségvetésében. Megbízók vállalják, hogy a

többletköltségeket az igénybevétel arányában Megbízott számára hiánytalanul
megtérítik. A költségek igénybevétel szerinti megoszlása:
Várpalota Város Önkormányzata: 1.007.360.- Ft/év.
Öskü Község Önkormányzata:
58.735.- Ft/év.
5. Felek megállapodnak, hogy a 4. pontban megjelölt költségek megtérítése Várpalota
Város Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata részéről az állami támogatással
egyidejűleg, a Megbízott bankszámlájára egyenlő részletekben történő utalással
történik.
6. Felek megállapodnak, hogy a feladat szakmai koordinációját a Közreműködő
intézményvezetője végzi, aki a szolgáltatás igénybe vételéről, kíséret biztosításáról, és
az esetlegesen kapcsolódó felelősségi szabályokról saját hatáskörben jogosult és köteles
az igénybe vevőkkel, illetve azok törvényes képviselőivel külön megállapodásokat
kötni.
7. Felek tudomásul veszik, hogy a gépkocsivezető akadályoztatása (szabadság, baleset,
betegség stb.) esetén a Közreműködő helyettesítésről nem gondoskodik. Ilyen esetekben
a szolgáltatás szünetel, melyről a Közreműködő tájékoztatja a szülőket. A tájékoztatást
előre látható esemény (pl.: szabadság) kapcsán legkésőbb 7 nappal annak bekövetkezte
előtt; előre nem látható esemény (pl.: betegség) kapcsán pedig a tudomásszerzést
követően haladéktalanul kell megtenni.
8. Jelen megállapodás Felek jóváhagyásával, a később jóváhagyó Fél határozata
meghozatalának napján lép hatályba, és 2016. december 16. napján hatályát veszti.
Hatálybalépés:………………………………………..
9. Felek rögzítik, hogy Megbízott a szállítási szolgáltatást Felek egyező akaratából,
Megbízók tudomásával és egyetértésével 2016. január 04. napjától végezte, ezért,
amennyiben jelen megbízási szerződés hatálybalépését megelőzően, a megjelölt
időpontoktól már költségei merültek fel, azok megtérítésére a 4. pontban foglaltak
szerint jogosult.
Jelen megállapodást jóváhagyó határozatok:
…/2016. (…..) Társulási Tanács határozata
1/2016. (I. 29.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozata
…/2016. (…..) Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata
Jelen megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Várp al ota, 2016. február …
Megbízók:
Várpalota Város Önkormányzata
képviseletében:
Katona Csaba
Alpolgármester

Ellenjegyző:
dr. Ignácz Anita Éva
Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Szabó Mónika
Pénzügyi Irodavezető

Öskü Község Önkormányzata
képviseletében:

Ellenjegyző:

Ángyán Tamás
Polgármester

Borteleki Istvánné
Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Troják Viktorné
Pénzügyi Vezető

Megbízott: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
képviseletében:

Ellenjegyző:

Talabér Márta
Társulási Tanács elnöke

Sándor Tamás
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyző:
Karika Péter
számviteli ügyintéző

Közreműködő: Térségi Népjóléti Gondozási Központ
képviseletében:
Ádám Szilvia
intézményvezető

