
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. március 21.

Javaslat  a Szent  Pantaleon  Kórház  –  Rendelőintézet  vissza  nem  térítendő
támogatás iránti kérelmének elbírálására

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

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

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

Véleményező     bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. március 12.
pénzügyi bizottság 2019. március 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. március 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2019. március 13.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a  : A Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet az EFOP-2.2.19-17-
2017-00113  Európai  Uniós  projekt  keretében  járóbeteg  szakellátó  szolgáltatások  fejlesztésére
pályázott. Az építési beruházás közbeszerzési eljárás folyamatában a projektben rendelkezésre álló
forrás és a megvalósításra beérkezett pályázatok ajánlatai között 77,3 millió Ft eltérés van. A pályázat
benyújtása óta az építőiparban 25-30 %-os áremelkedés is jelentkezett.
A Kórház főigazgatója 77.286.657 Ft  vissza nem térítendő támogatást kért  önkormányzatunktól.  A
támogatásra a fedezet a költségvetési rendelet 5b. melléklet általános tartalék során biztosított. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 15627-2/2019.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 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: Salamoné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2019. március 7. Ellenőrzés dátuma: 2019. március 7.

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Törvényességi  észrevétel:  Van/NincsEllenőrzés
dátuma: 2019. március 7.
Leadás dátuma: 2019. március 7.

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések: 

Javaslat

a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás iránti
kérelmének elbírálására

Tisztelt Közgyűlés!

AZ  EFOP-2.2.19-17  kódszámon  a  közfinanszírozott  járóbeteg  szakellátást  nyújtó
szolgáltatók részére a betegellátás minőségének betegbiztonsági szempontú infrastrukturális
szempontú fejlesztése érdekében Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé.
Az  Európai  Uniós  projekten  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet  Dunaújváros  is
pályázott. A projekt kitűzött célja a meglévő kapacitás, illetve területek, rendelők, közösségi
terek  ellátási  szintjének emelése,  a  projektarányos  akadálymentesség  megvalósítása,  az
energiahatékonyság  jogszabályok  által  előírt  fokozása  (műszer  beszerzés,  lift  felújítás,
Diabetológiai  szakrendelés  felújítás,  tornaterem  kialakítása  és  mosdók  felújítása,
akadálymentesítés, „D” szárnyban korlátlift kialakítása).

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros főigazgatója 2019. február 28-án kelt
levelében támogatás iránti kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat.
Tájékoztatása  szerint  az  építési  beruházás  közbeszerzési  folyamatában  a  projektben
rendelkezésre álló forrás és a megvalósításra beérkezett pályázók ajánlatai közötti eltérés
77.286.657,-  Ft,  így fedezethiány miatt  a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.  A
műszaki  tartalom módosításra  került  oly módon,  hogy a pályázat  megvalósításától  elvárt
eredmény  ne  kerüljön  veszélybe.  A  többletforrás  szükséges  azért  is,  mert  a  pályázat
benyújtása  óta  eltelt  időszakban  az  építőiparban  mintegy  25-30  %-os  áremelkedés
jelentkezett.  Főigazgató  úr  levele  az  előterjesztés 1.  számú  mellékletében  található.
Csatolásra került a Támogatási szerződés is, amely Osztályunkon megtekinthető.

Mindezek  alapján  Főigazgató  úr  azzal  a  kéréssel  fordult  Önkormányzatunkhoz,  hogy  a
Kórház  fejlesztési  megvalósulásához  77.286.657,-  Ft  vissza  nem térítendő  támogatással
járuljon hozzá.
A Költségvetési  és  Pénzügyi  Osztály  tájékoztatása  szerint  a támogatásra  a  fedezet  a
költségvetési rendelet 5b. melléklet általános tartalék sora nyújthat fedezetet.

Az  előterjesztést  a  törvényességi  előkészítés  szakaszában  a  Költségvetési  és  Pénzügyi
Osztály véleményezte, mely szerint: 

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

A szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  az  előterjesztést  a  2019.  március  12-i
ülésén tárgyalta és egyhangúlag a határozati javaslat „A” változatú tervezetét támogatta.
A pénzügyi  bizottság  az  előterjesztést  a  2019.  március  12-i  ülésén  tárgyalta  és  6  igen
szavazattal  „a  határozati  javaslat  „A”  változatú  tervezetét  is  Közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak tartja”.
A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság az  előterjesztést  a  2019.  március  13-i  ülésén
tárgyalta és egyhangúlag a határozati javaslat „A” változatú tervezetét támogatta.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a rendelet-tervezetet a 2019. március 12-i ülésén
tárgyalta és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.



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

„A változat”

   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2019. (III. 21.) határozata

a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás iránti
kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet
Dunaújváros  részére  77.286.657.-  Ft,  azaz  hetvenhétmillió-kétszáznyolcvanhatezer-
hatszázötvenhét  forint  összegű  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  kórház
dunaújvárosi  központi  telephelyén  megvalósuló  „Járóbeteg  szakellátó  szolgáltatások
fejlesztése” projekt  megvalósulásának hozzájárulásához a határozat  melléklete szerinti
támogatási szerződésben meghatározott feltételekkel.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2019.  évi
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
5b. melléklet általános tartalék során fedezetet biztosít.

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 a
támogatási 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,  valamint  intézkedjen  a  szerződés  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
 a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
      a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért
                 a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. március 29. 
-  a  szerződés  aláírására:  a  Miniszterelnökség  által  működtetett  
Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
nyilatkozatát követő 30 nap
- a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap
- a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 15 nap. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetési rendelet soron  következő módosítása
során vegye figyelembe.

    Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
    a polgármester

    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:



   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
      a költségvetés módosításáért:

   a jegyző
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

    Határidő:   a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
  időpontja

„B” változat

   HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2019. (III. 21.) határozata

a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás iránti
kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet
Dunaújváros részére nem kíván visszatérítendő 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 Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:    2019. március 29. 

Dunaújváros, 2019. március 21.

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
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