
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 01. 25.

Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és
melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására

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

Előkészítő:                   Dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Dr. Mészáros Lajos Főigazgató, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros 

Véleményező bizottságok:
a szociális, egészségügyi és lakásügyi  bizottság                  2018. 01. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2018. 01. 17.
pénzügyi bizottság                                                                  2018. 01. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                         2018. 01. 17.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet  Dunaújváros
megkereste DMJV Polgármesterét, hogy egy – a jótékonysági bálon befolyt összegből vásárolni
tervezett – újszülött élesztő- és melegítőasztal eszköz beszerzéséhez hiányzó összegének erejéig
(546.370,- Ft) az Önkormányzat járuljon hozzá az eszköz beszerzéséhez. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:     1638/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: s.k.     Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

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

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.

Leadás dátuma: 2018. január 11. Ellenőrzés dátuma: 2018. január 11.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:  Dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2018. január 11. Ellenőrzés dátuma: 2018. január 11.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és melegítőasztal
megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros megkereste DMJV Polgármesterét, hogy
egy  –  a  jótékonysági  bálon  befolyt  összegből  vásárolni  tervezett  –  újszülött  élesztő-  és
melegítőasztal  eszköz  beszerzéséhez  hiányzó  összegének  erejéig  (546.370,-  Ft)  az
Önkormányzat járuljon hozzá az eszköz beszerzéséhez.  (1. számú melléklet).

A kórház ötödik alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját. A közelmúltban lezajlott eseményen
egy újszülött élesztő- és melegítőasztal megvásárlásra gyűjtöttek. 
A bál bevétele – a rendezési költségek levonása után – 620.000,- Ft. 
A Fidesz Dunaújvárosi Szervezete az adventhez kapcsolódóan megtartotta hagyományos forralt
bor és tea árusítását, melyből a befolyt összeg teljes bevételét – a korábbi évekhez hasonlóan – a
kórházi bál céljaként megjelölt beszerzésre ajánlották fel. Ez az összeg a 2017. évben 392.570,- Ft
volt. 
A  sikeresen  lezajlott  jótékonysági  futásból  340.040,-  Ft-ot  szintén  a  speciális  asztal
megvásárlására fordítanak, ezen kívül egy magánszemélytől 100.000,- Ft-ot kapott a kórház a cél
érdekében. 
Fentiek alapján az eddig befolyt, rendelkezésre álló összeg: 1.452.610,- Ft. A készülék ára – az
életjel- monitorral együtt – 1.998.980,- Ft. A teljes összeghez 546.370,- Ft hiányzik, ennyit kér a
kórház az önkormányzattól. 

A Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet  Dunaújváros  szervezeti  jogállását  tekintve  önállóan
működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv,  amely  közfeladatot  lát  el,  így  önkormányzatunk
támogatásban részesítheti.

Amennyiben a Közgyűlés támogatólag dönt, a mellékelt támogatási szerződést meg kell kötni.  (a
határozati javaslat melléklete)

Az előterjesztést  a  törvényességi  ellenőrzés szakaszában a  költségvetési  és pénzügyi  osztály
véleményezte és tudomásul vette az abban foglaltakat. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság január 16-i ülésén tárgyalta és 7
igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
A pénzügyi bizottság az előterjesztést január 16-án tárgyalta és 5 igen szavazattal a határozati
javaslat elfogadását javasolja. 
A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  az  előterjesztést  január  17-én  tárgyalta  és 5  igen
szavazattal elfogadásra javasolja azt.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  az  előterjesztést  január  17-én  tárgyalta  és  6  igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (I.25.) határozata

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és melegítőasztal
megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Szent  Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros  részére  546.370,-  Ft,  azaz  ötszáznegyvenhatezer-háromszázhetven  forint
vissza  nem  térítendő  támogatást  biztosít  újszülött  élesztő-  és  melegítőasztal
megvásárlásához a 2018. évi költségvetés terhére.

2. Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  a  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
rendeletében fedezetet biztosít  a  folyamatban  lévő  kötelezettségvállalások  tartalék
előirányzat sora terhére. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján
a Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet  Dunaújváros  intézménnyel  az  előkészített
céltámogatási szerződést írja  alá,  továbbá  jelen  határozat  alapján  intézkedjen  a
kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  pénzügyi  teljesítésről  a  szerződés
aláírásától számított 15 napon belül.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
  a humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 

                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
                                 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. február 05.

- a szerződés aláírására: 2018. február 20.
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2018.  évi  költségvetés
módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
  a jegyző
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2018. évi költségvetés módosításának időpontja

       Lőrinczi Konrád s.k.            Pintér Attila s.k.
      a szociális, egészségügyi és               a pénzügyi bizottság elnöke
       lakásügyi bizottság elnöke  

      Hingyi László s.k.                                           Tóth Kálmán s.k.
            a gazdasági és területfejlesztési bizottság                 ügyrendi, igazgatási és 

                                            elnöke          jogi bizottság elnöke               


