
Fedőlap
Az előterjesztés rendkívüli közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlési tárgyalásának napja: 2016. 10. 27. 

Javaslat  visszatérítendő  támogatás  nyújtására  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítványnak Pecsét István kínai, előre nem tervezett, gyógykezelésére

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke    
ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

Meghívott: Grabarics Kft. - Grabarics Gábor cégvezető
Renalpin Kft. - Dráviczki Márton ügyvezető 

 
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 10. 27. 
pénzügyi bizottság 2016. 10. 27. 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2016. 10. 27.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma:  Pecsét  István  dunaújvárosi  lakos  kínai
gyógykezelése  során  további,  korábban  nem  tervezett  kezelések  –  specializált
gyógyszerkúra, illetve célzott kemoterápia –  szükségessége merült fel, amelynek a
költsége  mintegy  4  millió  forint.  A  „Dunaújvárosiak  Életétéért”  Közalapítvány
pillanatnyilag nem rendelkezik ezzel az összeggel, ezért szükséges lenne, hogy az
Önkormányzat  –  visszatérítendő  támogatás  –  formájában  az  Alapítvány
rendelkezésére  bocsássa  a  hiányzó  összeget.  A  kezelések  Kínában  folynak
szükséges, hogy azok folyamatossága biztosított  legyen, ezért a döntésre soron
kívül van szükség.     

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:    Jogi és Szervezési Igazgatóság 
Ügyintéző neve: Dr. László Borbála igazgató 
E-mail címe: laszlobori@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-306
Iktatószám:  27890/2016.
 Előkészítő aláírása:                          Dr. László Borbála sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:               Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016. 10. 25.
Ellenőrzés dátuma: 2016.10. 25. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs 
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés 



JAVASLAT
 
visszatérítendő  támogatás  nyújtására  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítványnak Pecsét István kínai, előre nem tervezett, gyógykezelésére

Cserna  Gábor  polgármester  úr,  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”  Közalapítvány

kuratóriumának  elnöke  az  Alapítvány  Kuratóriumának  2016.  augusztus  4-én

megtartott  ülésén  tájékoztatta  a  kuratórium tagjait  arról,  hogy Pecsét  Istvánnak

gyógyulásához, a Kínában történő gyógykezelése során további kezelések merültek

fel  (specializált  gyógyszeres kúra, illetve célzott kemoterápia), amelyek költsége

közel 4 millió forint. Pecsét Istvánnak további támogatásokra, gyűjtőakciókra lenne

szüksége. 

Dr. Bozsits Attila, a kuratórium tagja a részleteket illetően elmondta, hogy a tervezett

beavatkozásokon  változtatni  kellett.  Az  eddigi  kezelések  sikeresnek  tűnnek.  A

kórház  ajánlott  egy  speciális  kemoterápiát,  amit  eddig  még  nem  végeztek

transzplantált  betegen.  Ezért  –  mert  István  az  első  ilyen  beteg  –  adnak

árengedményt  is.  A  legfontosabb  beavatkozásokat  elvégezték,  a  megelőzés

érdekében végeznék el azt az említett, új beavatkozást a kezelések végén. 

A kuratóriumi ülést követően az Alapítvány a gyűjtést tovább folytatta. (1. számú

melléklet sajtóközlemény) 

A mai  napig  azonban  a  további  kezelések  elvégzéséhez  szükséges  pénzügyi

fedezetet az Alapítványnak nem sikerült összegyűjtenie. 

Amennyiben  a  kemoterápiához  szükséges  összeget  a  kórház  nem  kapja  meg,

Pecsét  István  kénytelen  lesz  hazautazni.  A  jelenlegi  kezelések  két  héten  belül

befejeződnek, így az idő sürget. 

Az Alapítvány,  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata és Dunaújváros

lakosainak  és  vállalkozásainak  példaértékű  összefogása  Pecsét  Istvánnak

lehetőséget és reményt adott arra, hogy Kínában a betegségét meggyógyítsák. A

kiegészítésként  az  ottani  orvosok  által  ajánlott  terápia  minden  bizonnyal

megalapozottan  szolgálja  a  betegség  biztosabb  leküzdését.  A  kezelések

ellenértékéből  hiányzó  összeg   mintegy  4  millió  forint  (bontását  és  az  eddig

költségek kimutatását a 2-3. számú melléklet tartalmazza). A kórháztól és Pecsét

Istvántól származó közlés szerint ennyiből a beteg további Kínában tartózkodása és

a kezelése finanszírozható.



Az  Alapítvány  jelenleg  nem  rendelkezik  a  hiányzó  összeggel,  ezért  a  jelen

előterjesztés arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 4

millió forint összegben a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítványnak, Pecsét István

további gyógykezelésének finanszírozására visszatérítendő támogatást nyújtson. 

A jelenlegi tárgyalások alapján két vállalkozás, a GRABARICS Építőipari Korlátolt

Felelősségű Társaság, továbbá a RENALPIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság a támogatási összeg erejéig készfizető kezességet vállal az

Alapítvány  tartozásáért,  amennyiben  azt  az  Alapítvány  1  éven  belül   –

támogatásokból –   visszafizetni nem tudja. (4. számú melléklet ) 

Az előterjesztést a  gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság,

az  ügyrendi,  igazgatási,  jogi  bizottság  megtárgyalta,  véleményüket  a  bizottsági

elnökök a közgyűlésen szóban terjesztik elő. 

HATÁROZATI     JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2016. (X.27.) határozata
visszatérítendő  támogatás  nyújtásáról  a  „Dunaújvárosiak  Életéért”
Közalapítványnak Pecsét István kínai, előre nem tervezett, gyógykezelésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Pecsét István
dunaújvárosi lakos kínai, előre nem tervezett, gyógykezelésére a „Dunaújvárosiak
Életéért”  Közalapítványnak  4.000.000,-  Ft,  azaz négymillió forint  visszatérítendő
támogatást  nyújt  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)
önkormányzati  rendelete 5 b. mellékletének „pénzeszköz átadások tartaléka” sor
terhére  a  GRABARICS  Építőipari  Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  továbbá  a
RENALPIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság készfizető
kezesség vállalása mellett azzal, hogy az alapítvány köteles azt legkésőbb 2017.
október 31. napjáig visszafizetni.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert  a
jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási és a 2. számú mellékletét
képező készfizető kezességet vállaló szerződés aláírására.

Felelős: - a szerződések megkötéséért 
             a polgármester 

     - a határozat kézbesítéséért,  a szerződések előkészítésért 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:  - a határozat kézbesítésére: 2016. október 28.
- a szerződéskötésre: 2016. november 02. 

    
3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  jelen

határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalást  a 2016. évi költségvetési rendelet
soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

    



  Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
a jegyző

                  - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

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

Dunaújváros, 2016. október 27.

Tóth Kámán s.k.
a jogi, szervezési és ügyrendi

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke


