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Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgá|tatási Blzottsáęvéleményezi tr

Hatáľozati javaslat abizottság sztlmźna: x

aYtxosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előtefiesztés
meglárgya|ását

Budapest Józsefváľosi On koľmá nyzat
Képvĺselő.testület e számára

Tisztelt Képvise|ő.testĺilet!

A Józsefvárosi Önkormányzat á|ta| létrehozott megvéńtozoÍt munkaképességű személyek
fog|a|koztatásara alakult önkormányzati kĺiltségvetési szery . a Jőzsefvárosi Szociális Foglalkoztató -
az źilIami támogatásokra vonatkozó jogszabályok lényeges megviitozása miatt jogutódlás nélkül 2006.
december 3 l . napj ával me gsziintetésľe került.

A Képviselő.testtilet 449lf006. (IX.21.) sztmű hatźlrozata a|apján a Józsefuárosi Szociális
Foglalkoztatő źL|taI ellátott feladatokat' az intézmény megszüntętése után kerületĹinkben 2007, januttr

01' napjától a Védoháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonpľofit Kft. (továbbiakban: Kft.) végezte.

A Józsefuáľosi onkormźnyzat a Kft.-vel Együttmiĺködési Megállapodást, valamint Támogatási
Szerződést kötött a449/2006. (IX.21.) szźlmű képviselő-testiileti dĺjntésben foglaltak szęrint'

A Felek az Egyuttműködési }v{egállapodást hatćrozatlan időtatamĺa kötötték a IV. 9' pont szeľint,
azza|,hogy aztf0I1. december 3I. napjáig rendes felmondással nem szüntethetik meg, ezt követően
bármelyik félazt rendes felmondással, 3 hónapos felmondási hatráridővel megsztintetheti'

Éĺ-q iť;[./-äTT

'lhn5,,,
ľfi13 FIBR 2



A Képviselő-testiilet 106/2012. (III.22.) szttműhattrozatában úgy döntött, hogy ,'].) a Védőháló-

Palu SzociáIis Foglalkoztató Nonprofit Ęft.vel (székhely:7030 Palrs, Kisheglil,t I') 2006, januar 16.

napjón, hatarozatlan időre kötĺitt és módosított EgliittmíÍködési Megdllapodóst rendes felmonddssal
3 hónapos felmonddsi hatóľidővel 2012. jlilius 15. napjdrafelmondja. 2') felkéri a polgórmestert a ].
pont szerinti felmondós aldírásóra. 3.) felkeri a polgármestert, vizsgálja meg a Védőháló-Palrs

Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kfi' szerződésszeriÍ teljesítését, amennyiben a nem szerződésszeríĺ
teljesítést állapítja meg, felkéri a polgármestert, hogy a szüIrséges intézkedéseket megtegle.,'.

A felmondás a|źtirására2012. március 30. volt a határidő.

Ezenhatźridő |ejártźnakutolsó napján azonban a Kft. képviseletében dr. Glósz Gáboľ iigyvéd részérő|

45.|43.37o', Ft-os kártérítési igény érkezett a polgáľmesteľnek cimezve,2072.március27-i dátummal.

Mindezek a|apjän a káľtéľítési igény ľendkívüli nagyságára tekintettel a felmondás kiktildése helyett a

Tisztelt Képviselő.testtilet sürgős dĺjntése és 2012, március 22-i határozatának módosítása vált
sziikségessé.

A Képviselő-testtilet t36/f0|f. Gv. 19.) szźtműbatźrozatźtban úgy döntött, hogy a I.) Védőháló-Pala
Szociális Foglalkoztató Nonprofit w. 45.143.370', Ft.os kórigényére tekintettel pert megelőző

egyezségi tárgyalást kezdeményez, 2') az eg1łezség részét képezheti a Védőháló-Paks Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Ęft, részére még ki nem kézbesített felmondás és az esetleges önkoľmányzati
kárigény is, 3.) felkéri a polgármesteren keresztüĺ a jegyzőt, hogl az egyezségi tórgłalásokat
bonyolítsa Ie és a jogi képviseletről gondoskodjon, 4') 106/2012. QII. 22.) szómú hatórozatának
végrehajtásőval kapcsolatos beszámolót elfogadja, a végrehajtdst az 1.)-3.) pontnak megfelelően az

egyeaégi tdrgyalósok időtartama alatt felfiiggeszti aaal, hogy a hatórozatot az egyezségi
tdrgy alds o k eredmény ére tekintettel megfelelően mó do sítani keII.

Tájékoztatom a T. Képvise|ő testületet, hogy az egyezségi táľgyalások 20|2. májusában

megkezdődtek, tobb levél és e-mail váltás, valamint telefonon történt egyeztetést kovetően sem

sikerült a Feleknek megállapodniuk és a vitás kérdéseket békés úton rendezniük.

A Kft. 2012. július 30-án kézhez vętt egyezségi aján|atźbaĺ rögzitette, majd 20|2. oktőber 24-i
dátumú levelében is megeľősített' hogy k<jvetelése teljes kielégítéseként elfogadna 20'000.000'.Ft-ot.
Az éľdemi egyeztetéseket azonban nagyban akadá|yozta az, hogy a Kft. nem volt hajlandó

követelésének jogalapját kellően megindokolni, tényekke| a|átámasńani, a vitás kérdésekben szakmai
vitát lefolytatni.

A fentiek hiányában az egyezségi ajtn|at éľdemi e|birá|źsa lehetetlen volt, e|utasít.ása pedig

időelőttinek ttĺnt pertaktikai szempontból (hiszen egy esetleges peľ á||ásźttő| fiiggően a fe|ek később is

köthetnek egyezséget).

A Kft. képviseletében eljráró Ĺigyvéd f,lgyelmét felhívtuk arua,hogy egy esetleges kifizetés kozpénzbő|
megvalósuló jellegére tekintettel, egy bizonyta|an a|apű követelés jóváhagyása, döntésre va|ó

előterjesĺése, szakmai egyeztetés nélkül nem célszertĺ' mivel az jogi érvrendszer hiányában
automatikus elutasítással i árna.

A Felek között 2012. decemberében az egyeztetési tĺárgyalások megszakadtak.

A felek közötti jogvita nem az együttműködési megállapodás felmondása tttrgykörében alakult ki,
hanem a támogatźs folyósítása tekintetében. A támogatási szerzodést a felek 2011. december 31.

napjáig tartő határozott időre kötötték, amely hatźlridő |ejártät kovetően a szerzođés megszűnt. Az
együttműködés megállapodást a felek határozat|an időľe kötötték, azza| a kikötéssel, hory 2011.

december 3| ' napjáigrendes felmondással nem lehet felmondani. Mivel ahatźridő |ejárt, így megnyílt
a szerződo felek jogosu|tsága, hogy az együttműkĺjdési megállapodást, amely a gyakorlatban mtr
f009. évben megszűnt, a szerződés adta lehetősséggel élve felmondják, igy formálisan is

megsztintessék a felek szeľződéses kapcsolatát.



A Tisztelt Képviselő-testtilet hatásköľe a Magyarország helyi onkormányzatairő| sző|ő 20|I. évi
cLXxXx. töľvény 107.$-án alapul'

Kérem a Tisaelt Képviselő-testülettől az a|źhbihatátozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

l.) tudomásul veszi a Védőháló-Paks Szociális Foglalkoztatő Nonpľofit Kft.-ve| folytatott

egyezségi tárryalások sikertelenségét azza|, hogy továbbra is fenntartja a jogvita békés és

jóhiszemű rendezésére irányuló elvi szándékát.

2.) |36lf0l2. (Iv. 19.) számú hatfuozatának 4.) pontját, amelyben a felmondás felfiiggesztésérol

dontött, visszavonja'
3.) 1061201'2. (III. 2f.) száműhatfuozatźtban foglaltakat megerősítve a Védőháló-Paks Szociális

Foglalkoztató Nonprofit Kft.vel (székhely: 7030 Paks, Kishegyi 
':lt 

1.) f006. január 16.

napján, határozat|an időre kötött és módosított Együttmiĺködési Megállapodást

szerzodésszerűen felmondjaazza|,hogy ettol fiiggetlenül ajövőre nézve jogfenntaItással él, és

fenntartja amennyiben eĺľe utaló tények meľtilnek fel . a szerzódés esetleges

érvénýelenségével kapcsolatos nyilatkozattételi jogát.

4.) felkéri a polgármestert a3, pont szerinti felmondás a|źirására, és a felmondás Védőháló-Paks

Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel történő közlésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|3. mfucius 08.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgá|tatásiÍJgyoszttúy és Jegyzői Kabinet

Budapest, 2013. febľuáľ 18.
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