
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül 

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. július 18. 

Javaslat a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete támogatására 

Előadó: szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  

                                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                                   a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Dr. Schukkert Éva és Dr. Révész Gertrúd a DVHE társelnökei

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 07. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2016. 07. 14.

   gazdasági és területfejlesztési bizottság    2016. 07. 14.
   pénzügyi bizottság 2016. 07. 14.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A Dunaújvárosi  Vállalkozó  Háziorvosok Egyesülete
2.400.000,- Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatás iránti kérelmet nyújtott
be Önkormányzatunkhoz. A támogatás megítéléséről a Közgyűlésnek kell döntést hoznia.
A költségvetésben  e  feladatra  külön  nevesített  forrás  nincs.  A Közgyűlés  támogatási
szándéka esetén a  2016.  évi  költségvetési  rendelet  5.b  melléklet  Intézményi  tartaléka
soráról történő átcsoportosítással a forrás rendelkezésre állhat.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
E-mail címe: schleicher@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:    25/544-324
Iktatószám: 266-21/2016.
Előkészítő aláírása:                       Dr. Schleicher Judit s.k.
Igazgató/Osztályvezető aláírása:  Dr. Petánszki Lajos s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Vargáné dr. Sürü Renáta s.k.
Leadás dátuma: 2016. 07. 11.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 07. 11.
Törvényességi észrevétel: van/nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:   nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: „A Közgyűlés támogató szándéka esetén a költségvetés 5b. mellékletének
Intézményi tartalék sora megjelölhető.” 2016. 07.11. Szekeres Réka s.k.



Javaslat
a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete támogatására 

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)  2.400.000,- Ft
összegű,  vissza nem térítendő támogatás iránti  kérelmet nyújtott  be Önkormányzatunkhoz.  (az
előterjesztés 1. számú melléklete) 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  187/2015. (IV.23.) számú  határozatával a
Dunaújvárosi  Vállalkozó  Háziorvosok  Egyesülete részére  1.600.000.-Ft összegű,  vissza  nem
térítendő  támogatást nyújtott. A  támogatás  felhasználásáról  az  Egyesület  elszámolt.  (az
előterjesztés 2. számú melléklete) 

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 42.  §-a  szerint  a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
„4.  a  gazdasági  program,  a  hitelfelvétel,  a  kötvénykibocsátás,  a  kölcsönfelvétel  vagy  más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.” 
A jogszabály rendelkezése értelmében a Közgyűlés döntése szükséges a Dunaújvárosi Vállalkozó
Háziorvosok Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásához.

A támogatások folyósítására vonatkozó jogszabályhelyek a következők:
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 48-56.§-ai szabályozzák a
költségvetési  támogatásokra  vonatkozó  szabályokat.  Nem  adható  ki  támogatói  okirat  és  nem
köthető  támogatási  szerződés  többek  között  azzal,  aki  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások
átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény  (továbbiakban:  Kptv)  6.  §-a  alapján  nem
részesíthető  költségvetési  támogatásban, nem felel  meg az  Áht.  50.  §  (1)  bekezdése szerinti
feltételeknek.

A Kptv. hatálya az államháztartás alrendszeréből nyújtott önkormányzati támogatásokra is kiterjed.

A Kptv 6. § (1) bekezdése szerint nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:
„a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) 
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének 
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja,
f)az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott 
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”

A Kptv 14. §-a szerint a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem
esik a Kptv 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
„a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,



b)  a  pályázó  gazdasági  társaság,  cégneve,  székhelye,  cégjegyzékszáma,  adószáma,
képviselőjének neve,
c)  a  pályázó  egyéb  szervezet  neve,  székhelye,  képviselőjének  neve,  nyilvántartásba  vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f)  nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázó  e  törvény  rendelkezéseinek  eleget  tett  érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.”

A Kptv. 2.§ (2) bekezdése szerint:
„E törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit  kell  megfelelően alkalmazni a nem pályázati
úton odaítélt támogatásokra is azzal, hogy ahol e törvény
a) pályázatot említ, ott a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet,
b) pályázati eljárást említ, ott a támogatási döntés előkészítésének és meghozatalának folyamatát 
kell érteni.
(3) A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki – ha a támogatási döntést
pályázati eljárásban hoznák – a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként.”
 
Az  Egyesületnek  pótlólag  csatolnia  kell  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII.18.)
önkormányzati rendelet 1., 1a., 1b. és 1c. mellékletének nyilatkozatait, melyek a támogatási döntés
meghozatalának érvényességi feltételei. 

A  nyilatkozat  mellett  az  alábbi  dokumentumokat  kell  az  Egyesületnek  benyújtania,  melyek
hiányában a szerződés aláírására nem kerülhet sor:
-  a szervezet nyilvántartásba vételi okirata,
-  a  támogatott  tevékenység  konkrét  felsorolása  és  meghatározása,  szakfeladatrend  és
kormányzati funkció szerinti besorolása,
-  a Nemzeti  Adó és Vámhivatal  által  a  Kedvezményezettre vonatkozó adótartozás mentességi
igazolás („0”-ás igazolás),
-  írásbeli  felhatalmazás  a  Támogató  részére  a  támogatási  összeg  és  járulékai  erejéig  a
Kedvezményezett valamennyi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre, arra az esetre, ha a
Kedvezményezett, a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel, vagy a szerződés
szerinti határidőre nem, vagy nem teljes mértékben fizeti vissza.

Az előterjesztés „A” és „B” határozati javaslatot tartalmaz. Amennyiben a Közgyűlés támogatni
kívánja az Egyesület kérését abban az esetben az „A” határozati javaslatot szükséges elfogadni.
Ebben  az  esetben  a  határozati  javaslat  melléklete  a  megkötendő  támogatási  szerződés-
tervezet.
Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy nem kívánja támogatni a kérést, úgy a „B” változatot
szükséges elfogadni. 

A szociális,  egészségügyi  és lakásügyi  bizottság,  a gazdasági  és területfejlesztési  bizottság,  a
pénzügyi bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2016. július 14-i üléseiken
tárgyalták az előterjesztést. A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban
ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



                                                                                                                                      „A változat”
   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2016. (VII.18.) határozata

a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete
részére működési költségeihez 2.400.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.   

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújvárosi  Vállalkozó  Háziorvosok
Egyesülete támogatására  forrásként  a 2016.  évi  költségvetési  rendelet  5.b  mellékletének
„Intézményi tartaléka” sorát határozza meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a
Dunaújvárosi  Vállalkozó  Háziorvosok  Egyesületével a jelen  határozat  1.  számú  mellékletét
képező céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a Miniszterelnökség által működtetett
Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat
szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak
minősül.

      Felelős:     - a határozat végrehajtásáért 
           a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője 

                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
     Határidő:   - a határozat közlésére: 2016. augusztus 5.
                         - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát követő
                          30 nap

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet soron  következő módosítása során
vegye figyelembe.

      Felelős:   -  a költségvetés módosításáért:
    a jegyző
 -  a költségvetés módosításában való közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

    Határidő:   a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja.



                                                                                                                            „B” változat

   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2016. (VII.18.) határozata

a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete
részére nem kíván támogatást nyújtani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős     :   -  a határozat közléséért:
                       -  a polgármester

-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
-  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója

Határidő:       2016. július 18.

   Lőrinczi Konrád s.k.  Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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