PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
 (06-32) 460-753
Fax: (06-32) 460-918
E-mail: forum@paszto.hu

Testületi
napirend
sorsz.:
Bizottsági
napirend
sorsz.:

Megtárgyalás módja:
Szám: 1-28/2019.

Nyilvános ülés

Döntéshozatal:

Egyszerű
szavazattöbbség

Javaslat
Adományozási szerződés megkötésére, játszóeszköz adományozásával kapcsolatban

Készült:

A képviselő-testület 2019. február 28-i ülésére

Előterjesztő:
Farkas Attila polgármester
Tárgyalja:
Készítette:

Vélemények:

Intézményirányítási és
Pénzügyi és Településfejl.
Ügyrendi Bizottság
Szoc. Bizottság
Bizottság
igen
Városüzemeltetési Osztály – Illés Katalin műszaki ügyintéző

2
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Kincs-Ő” a Csecsemők és az eltérő fejlődésű Gyermekek Fejlesztését és Gyógyítását Támogató
Alapítvány (a továbbiakban: Adományozó) korábban már adományozott 2 db MagikMe Pillangó
nevű (négyágú, rugós libikóka) játszótéri eszközt Pásztó Városi Önkormányzatnak. Az eszközök
telepítésre kerültek 2017 és 2018 nyarán a Régivásártér u.-i játszótérre.
2019. február 06-án adományozó újra felkereste Pásztó Városi Önkormányzatot. Az 1. mellékletben
található adományozási szerződés szerint az alábbi játszótéri eszközt ajánlotta fel ingyenesen
Pásztó Városi Önkormányzat javára, melynek összértéke 420.000 Ft + Áfa,:
1 db Bucka emelet homokozó játszótéri eszköz (termékismertető: 3. melléklet)
Típusszám: B6-24
Tanúsítvány száma: T-41098/16-VJ
Gyártó: Acer Kft. (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Az eszköz telepítéséhez adományozó kérésének megfelelően olyan helyszínt kellett kiválasztani,
ami a meglévő játszóterek közül a legközelebb helyezkedik el Pásztó Városi Önkormányzat
Óvodájához.
Fentiek miatt a Pásztó, Cserhát lakónegyedben található, 1969/2 hrsz.-ú ingatlant választottuk ki (2.
melléklet), mely a játszótereink közül a legközelebb helyezkedik el a Hétpettyes tagóvodához.
Az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól
szóló, 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) pontja alapján az önkormányzati vagyon
gyarapításáról a polgármesternek a Bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján a Képviselőtestület határozattal dönt.
Kérem a határozati javaslat elfogadását!
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Határozati javaslat:
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta az „Adományozási szerződés megkötésére,
játszóeszköz adományozásával kapcsolatban” című javaslatot és az alábbi határozatot hozza.
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db Bucka emelt homokozó
megnevezésű játszótéri eszközt, a „Kincs-Ő” a Csecsemők és az eltérő fejlődésű Gyermekek
Fejlesztését és Gyógyítását Támogató Alapítvány ingyenes adományként köszönettel
elfogadja és tulajdonba veszi.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy a
javaslat mellékletét képező Adományozási szerződést aláírja és az ezzel kapcsolatos
ügyekben intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Farkas Attila
polgármester
Határozati javaslat törvényes!

Dr. Sándor Balázs
jegyző
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ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS

1.

melléklet

Amely létrejött egyrészről a
„Kincs-Ő” a Csecsemők és az eltérő fejlődésű Gyermekek Fejlesztését és Gyógyítását Támogató
Alapítvány (székhely: 1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 4/D fsz. 4., adószám: 18117479-1-41,
képv: Bedők Andrea), mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó);
másrészről
Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. , adószáma: 15735313-2-12,
törzskönyvi azonosító száma: 735319 statisztikai számjele: 15735313-8411-321-12, képviseli: Farkas
Attila polgármester), mint megadományozott (a továbbiakban: Önkormányzat)
A továbbiakban, együttesen Szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
Előzmények
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) az Adományozóval 609661/2018/NCSIF iktatószámon támogatási szerződést kötött, melyben, a szakmai programjában és a
költségtervben részletezettek szerint vállalta öt darab MagikMe Bucka nevű (emelt homokozó),
mozgássérült és egyéb idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek által is használható speciális
játszótéri eszköz beszerzését, legyártatását, meghatározott önkormányzatok játszótereire történő
szállítását és üzembe helyezését, valamint a játékeszközöknek az érintett önkormányzatok részére
történő ingyenesen átadását.
2. A támogatási szerződésben Adományozó tudomásul vette, hogy a támogatás összegéből elvégzett
beruházást legkésőbb a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben előírt határidőig a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályai szerint köteles aktiválni. Adományozó a
beruházással létrehozott vagyont - amennyiben az Adományozó, majd az Önkormányzat
tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül, a jelen szerződésben előírt határidőtől
számított 5 évig köteles a támogatás céljának megfelelően használni, és azt a beszámoló
benyújtására a jelen szerződésben előírt határidőtől számított 5 éven belül csak a Támogató
előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti
meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának
biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos az
Önkormányzat helyébe - részleges elidegenítés esetén a Önkormányzat mellé -, bérbe vagy más
módon történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - az Önkormányzat
mellé a jelen szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot
tegyen. A Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással
együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése.”
Szerződés tárgya, feltételei
3. A fenti előzményekre tekintettel, adományozó a jelen megállapodás aláírásával az alábbi
játszótéri eszközt (a továbbiakban: Adomány), melynek összértéke 420.000 Ft + Áfa, ajánlja fel
ingyenesen az önkormányzat javára:
1 db Bucka emelet homokozó játszótéri eszköz
Típusszám: B6-24
Tanúsítvány száma: T-41098/16-VJ
Gyártó: Acer Kft. (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) (3. melléklet)
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4. Adományozó az adományt ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adja, önkormányzat pedig
az adományt Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyontárgyak
köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet 12. § (1) pontja alapján köszönettel elfogadja és tulajdonba veszi.
5. Adományozó vállalja, hogy az adományt az önkormányzat által kijelölt helyre telepíti, és fizeti
ennek költségeit.
6. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az adománnyal kapcsolatosan lebonyolítja a
megfelelőségi nyilatkozat, illetve tanúsítvány meglétének ellenőrzését célzó vizsgálatot a
használatba vétel érdekében (használatba vételi engedély) és fizeti ennek költségeit.
7. Szerződő felek kijelentik, hogy adományozó az 5. pontban foglalt kötelezettségét teljesítette
akként, hogy az adomány 2019. ________________napján az önkormányzat tulajdonában lévő
Pásztó, Cserhát lkn. 1969/2 hrsz-ú ingatlanra telepítésre került, mely telepítésről és birtokba
adásáról szerződő felek külön átadás-átvételi jegyzőkönyvet vettek fel.
8. Önkormányzat a 2. pontban foglaltakat tudomásul veszi, és amennyiben a támogató előírja, a
támogatási szerződésbe való belépést, úgy azt vállalja,
9. Szerződő felek jelen megállapodásból eredő jogvitájukat elsősorban közvetlenül tárgyalásos,
békés úton próbálják meg rendezni.
10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag
aláírták.
________________, 2019.________________.

……………….……………………………
Pásztó Városi
Önkormányzat képviseletében

……….……………………………
Bedők Andrea
Kincs-Ő Alapítvány képviseletében
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2. melléklet
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3. melléklet
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