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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. március 31-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Tárgy: Molnár Mária Szociális Szövetkezettel kötött szerződések felülvizsgálata

Előterjesztő: Katona Csaba alpolgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző
Dr. Horváth Klaudia ügyvéd

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzata a Molnár Mária Szociális Szövetkezettel 2015. február 25.
napján haszonkölcsön szerződést, valamint 2015. március 01. napján üzemeltetési szerződést
kötött. 

A  Belügyminisztérium  BM/2098-2/2016.  iktatószámon  felhívást  küldött  a  szerződések
felülvizsgálatára,  nevezetesen  azok  felmondására  és  új  szerződés  megkötésére,  valamint
további iratok,  nyilatkozatok megküldésére.  A helyszínen ellenőrizték a közfoglalkoztatást,
ennek során nyert megállapítást közösen, hogy a haszonkölcsön és az üzemeltetési szerződés
sem felel meg a törvényi előírásoknak.

A Belügyminisztérium  felhívásában  foglaltakra  tekintettel  az  Önkormányzat  felmondja  a
szerződéseket és javaslatot tesz a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) szerint az új szerződés
megkötésére, melynek érvényességi feltétele, hogy a Kftv. szerint kinevezett állami képviselő
a szerződést jóváhagyja. 

Az  önkormányzat  képviselő-testületének  döntést  kell  hozni  a  jelenlegi  szerződések
felmondása és az új szerződés megkötése tárgyában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat
megvitatása után hozza meg döntését!

Várpalota,  2016. március 18.

Katona Csaba
alpolgármester

Melléklet: 
- új haszonkölcsön szerződés tervezete
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Várpalota Város Önkormányzati Határozati javaslat
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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2016.  március  31-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2016. (III. 31.) képviselő-testületi
határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a
Molnár  Mária  Szociális  Szövetkezet  között  2015.  február  25.  napján  kötött  haszonkölcsön
szerződést, valamint a 2015. március 01. napján kötött és 2015. május 11. napján módosított
üzemeltetési  szerződést  a  Belügyminisztérium  BM/2098-2/2016.  iktatószámú  felhívásában
foglaltakra  tekintettel  az  Önkormányzat  felmondja.  A  felmondások  alapján  a  szerződések
megszűnésének napja a Szövetkezet és az Önkormányzat közötti új, a felmondásokkal érintett
szerződés  tárgyát  képező  vagyontárgyak  használatára  vonatkozó  haszonkölcsön  szerződés
hatályba lépésének napját megelőző nap.

2.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  Önkormányzat  a
Molnár Mária Szociális Szövetkezettel új haszonkölcsön szerződést köt a határozat melléklete
szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Katona Csaba alpolgármester

Várpalota,  2016. március 31.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester  jegyző


