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HATÁROZAT
közérdekű kötelezettségvállalás meghirdetéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere a Magyarország kormánya által a 40/2020.
(III. 1 1 .) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavécielemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény 46. -.ának
(4) bekezdése által biztosított felhatalmazással élve Kunhegyes Város Önkormányzati
Képviselőtestületének a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1 997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2 l/C. -ában biztosított jogkörében eljárva közérdekű
kötelezettségvállalást

szervez
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény által Kunhegyesen ellátott szociális
feladatokhoz gépkocsi beszerzése céljából határozott időre, 2020. május 8-tól 2020. november
30-ig. A polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlásokat kizárólag erre a célra
használja fel Kunhegyes Város Önkormányzata.

A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló, I . számú melléklet szerinti hirdetményt Kunhegyes
Város Önkormányzata honlapján közzé kell tenni.

Felelős: Barta Ferenc János jegyző
Határidő: 2020. május 8.

A felajánlások a határozat 2. számú mellékletében szereplő dokumentum kitöltésével fogadható
be, mely alapján a 3. számú melléklet szerinti megállapodás kerül megkötésre.
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Erről értesülnek:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Barta Ferenc János jegyző
Somodi József Tibor, a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Muka Andrea kiskincstári csoport ügyintézője
Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Kelt, Kunhegyes, 2020. 04. 30.
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1 . számú melléklet

FELHÍVÁS
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény által Kunhegyesen ellátott szociális

feladatokhoz gépkocsi beszerzése céij ából

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény által
Kunhegyesen ellátott szociális feladatokhoz gépkocsi beszerzése céij ából közérdekű
kötelezettségvállalást szervez.

1 . A fenti közérdekű célra magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek, gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy vagyoni
szolgáltatásukkal hozzájárulnak a fenti célhoz.

2. A felajánlás tartalma:
A felajánlás a 26/2020.(IV.30.) polgármesteri határozat 2. számú mellékletében szereplő „Felajánlás”
című dokumentum kitöltésével tehető, melyben meg kell határozni a felajánlott összeget. A felajánlás
megállapodás megkötéséveljön létre.

3 . A közérdekű kötelezettségvállalást a 2020. május 8-tól 2020. november 3 1-ig tartó határozott időre
szervezi.
A felajánlásokat Kunhegyes Város Önkormányzata 11745 145-15410072-10170001 számú,
„Közérdekű adomány” elnevezésű számláj ára lehet teij esíteni.

4. A közérdekű célra felajánlott pénzeszközök kezelését a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, Kunhegyes
Város Önkormányzata 1 1 745 145- 1 54 1 0072-10 1 ‘7000 1 számú, „Közérdekű adomány” elnevezésű
számláján végzi.

Kunhegyes, 2020. április 30.
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Szabó András
polgármester
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2. számú melléklet

Kunhegyes Város Önkormányzata
Kunhe2yes
Szabadság tér 1.
534

FELAJÁNLÁS
Iközérdekű kötelezettségvállalás!

Közérdekű kötelezettségvállalást teszi:

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető:
Képviseli:

Alulírott ‚ a képviseletében
közérdekű kötelezettségvállalás céljából felajánlok a Társaság részéről a Kunhegyesi Mikro
térségi Szociális Intézmény által Kunhegyesen ellátott szociális feladatokhoz gépkocsi
beszerzésére

‚- Ft összeget

Kunhegyes Város Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1 .‚ képviseli: Szabó András
polgármester) javára, Kunhegyes Város közcélú érdekeinek szolgálatára, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 1 . évi Clxxxix. tv. 1 3 . (1) bekezdése szerinti a helyi közügyek,
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok,
különösen a szociális szolgáltatások és ellátások érdekében.

Kunhegyes, 2020

aláírás
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3. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről

Kunhegyes Város Önkormányzata
Székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Azonosító szám: 733007
Adószáma: 15733005-2-16
Pénzforgalmijelzőszáma: 11745145-15410072-00000000
Képviseli: Szabó András polgármester
mint kedvezményezett továbbiakban Kedvezményezett — másrészről

másrészről

Székhely:

Cégjegyzékszám:
Adószám:

Bankszámlaszám:
Számlavezető:

Képviseli:
mint kötelezettségvállaló-továbbiakban Kötelezettségvállaló, együtt: felek — között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:
A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. (III. 1 1 .) Korm. rendelettel. A rendelet
megalkotásának indokoltságát a koronavíros j árvány gyors terjedése indokolta. Ebben a helyzetben kiemelt
szerep hárul a szociális területen dolgozókra, akik a járvány által veszélyeztetett korosztály, az idősek
ellátásáról gondoskodnak. A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás iránt megnövekedett igény miatt
Kunhegyes Város Polgármestere közérdekű kötelezettségvállalás szervezéséről döntött a Kunhegyesi Mikro
térségi Szociális Intézmény által Kunhegyesen ellátott szociális feladatokhoz gépkocsi beszerzése
céljából.
A beszerzés sikeres megvalósítása érdekében Felek együttműködnek jelen megállapodásban foglaltak szerint.

1 . Kunhegyes Város Polgármestere . . . ./2020. (. . . .) sz. határozatában hozzájárul ahhoz, hogy a
Kedvezményezett közérdekű kötelezettségvállalást fogadjon el a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális
Intézmény által Kunhegyesen ellátott szociális feladatokhoz gépkocsi beszerzése céljából.
2. A Kötelezettségvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy az 1 . pontban foglalt közérdekű cél
megvalósításához —ingyenesen- Ft, azaz forint vagyoni szolgáltatást (adományt)
teljesít, mely összeget jelen megállapodás aláírásától számított 5 naptári napon belül a
Kedvezményezett 11745145-15410072-10170001 számú, „Közérdekű adomány” elnevezésű
számlájára befizeti.
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3. A Kedvezményezett a 2. pont szerinti adományt elfogadja.
4. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pont szerinti adományt kizárólag az 1 . pont
szerinti célra fordítja és a Kötelezettségvállalót az adomány felhasználásáról tájékoztatja. ‘

5 . A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a közérdekű kötelezettségvállalás összegét
elkülönítve tartja nyilván.
6. Amennyiben a Kedvezményezett az 2. pont szerint rendelkezésre bocsátott összeget nem használja
fel, vagy az nem a megjelölt célra kerül felhasználásra, köteles a kötelezettségvállalás összegét 2020.
december 3 l-ig visszatéríteni a Kötelezettségvállaló részére.
7. A megállapodás teljesítése során a Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a megállapodások,
értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a
felek írásban teszik meg.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Ezen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 egyező
példányban jóváhagyólag aláírták.

Kunhegyes, 2020

Kötelezettségvállaló képviseletébenKedvezményezett képviseletében
polgármester

Kunhegyes Város Önkormányzata


