
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 10. 19.

Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés
módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet főigazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 10. 17.
pénzügyi bizottság 2017. 10. 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  Közgyűlés  616/2015.  (XI.  12.)  határozata  alapján  a  Szent  Pantaleon  Kórház-
Rendelőintézet  189.000.000.-  Ft  visszatérítendő  támogatásban  részesült  2015
decemberében, melyből 2016 decemberében visszafizettek 71.105.121.- Ft-ot. A támogatási
szerződés  értelmében  a  támogatás  felhasználásának  véghatárideje  2017.  december  31.
napja.  A  visszatérítendő  támogatást  a  felhasználás  véghatáridejétől  számított  24  havi
egyenlő részletben köteles a Kórház visszafizetni  azzal,  hogy bármikor jogosult  akár egy
összegben  is  kiegyenlíteni  a  még  fennálló  tartozását.  A  Kórház  főigazgatója  kérte  a
támogatás felhasználásának véghatáridejét 2018. december 31. napjára módosítani.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 26316-2/2017.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017. 10. Ellenőrzés dátuma: 2017. 10. 13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 10. 13. Ellenőrzés dátuma: 2017. 10. 13.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés



Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Szent  Pantaleon Kórház –  Rendelőintézet  a Közgyűlés 616/2015.  (XI.  12.)  határozata
alapján bruttó 189 millió Ft visszatérítendő támogatásban részesült 2015 decemberében a
Kórház V. emeleti rehabilitációs részleg, valamint a kiszervezett rehabilitációs részleg kórház
főépületébe  történő  behozatalával  összefüggő  beruházásokra,  átalakításokra  (az
előterjesztés 1. számú melléklete).

A  2015.  december  7-én  megkötött  támogatási  szerződés  (az  előterjesztés  2.  számú
melléklete) 5.2. pontja értelmében a támogatás felhasználásának véghatárideje: 2017.
december 31., a visszafizetési határidő a 3.2. pont szerint:
„3.2.  Támogató  a  3.1.  pontban  meghatározott  támogatási  összeget  visszatérítendő
támogatásként  biztosítja,  melynek  forrása  DMJV  Önkormányzata  Közgyűlésének
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2015.  évi  költségvetéséről  és  annak
végrehajtásáról  szóló  2/2015.  (II.  20.)  önkormányzati  rendelete.  A  Támogatott  a
visszatérítendő támogatást a felhasználás véghatáridejétől számított 24 havi egyenlő
részletben köteles visszafizetni azzal, hogy bármikor jogosult akár egy összegben is
kiegyenlíteni a kiegyenlítéskor még fennálló tartozását.”

A Kórház főigazgatója, Dr. Mészáros Lajos úr a 2017. október 4-én hivatalunkhoz érkezett
levelében  a  Kórház  likviditási  helyzetére  való  tekintettel  kérte  a  felhasználás
véghatáridejének  2018.  december  31.  napjára  történő  módosítását.  A  Főigazgató  úr
kérelme az előterjesztés 3. számú melléklete.

A  Kórház  a  visszatérítendő  támogatásból  71.105.121.-  Ft-ot  2016  decemberében
visszafizetett, a fennálló tartozás összege 117.894.879.- Ft.

A támogatási szerződést módosító szerződés tervezet a határozati javaslat melléklete, mely
a  felhasználás  véghatáridejének  módosításán  kívül  a  szerződés  7.3.-7.4.  pontjában  az
önkormányzat számlaszámának változása miatt a számlaszám módosítását is tartalmazza.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, a pénzügyi bizottság, a
gazdasági és területfejlesztési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.
október  17-i  ülésén  tárgyalta,  a  bizottságok  véleményét  az  elnökök  szóban  terjesztik  a
Tisztelt Közgyűlés elé.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (X. 19.) határozata

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés
módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  616/2015.  (XI.  12.)
határozat  alapján  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  2015.  december  7-én
megkötött támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának 

                             kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja
                             véghatárideje: 2018. december 31.”



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 1. pontban megnevezett
szerződés  7.3.  pontjában  és  7.4.  pontjában  a  „K&H  Banknál  vezetett  10400463-
50526570-56851027”  szövegrész  „OTP  Bank  Nyrt.-nél  vezetett  11736037-15361363-
00000000” szövegre módosuljon.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott
döntés alapján a határozat  melléklete  szerinti  támogatási szerződés  1.  számú
módosítását írja alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. október 27. 
- a szerződés aláírására: 2017. november 3.

Dunaújváros, 2017. október 19.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

