
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. július 4.

Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási  szerződés
módosítására

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
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: dr. Mészáros Lajos főigazgató

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                      2019. július 3.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2019. július 3.
pénzügyi bizottság                                                                2019. július 3.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                      2019. július 3.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése a 616/2015. (XI.12.) határozatában a Szent
Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet bruttó 189 M Ft visszatérítendő támogatásban részesítette. A
Kórház a támogatásból 71.105.121,- Ft-ot visszafizetett. A támogatás felhasználásának módosított
véghatárideje  2019.  szeptember  30-án  lejár.  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. Az előterjesztés
a támogatás véghatáridejének 2020. május 31. napjára való módosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 15291-5/2019.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála 

helyett Molnár-Osztrocska Diána 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:  Nagy Lászlóné s.k.
Leadás dátuma: 2019. 07.02. Ellenőrzés dátuma: 2019. 07.02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2019. 07.02. Ellenőrzés dátuma: 2019. 07.02. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített
A tárgyalás módja: nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

 a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése 616/2015.  (XI.12.)  határozata alapján bruttó 189
millió Ft visszatérítendő támogatásban részesítette a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézetet
a Kórház V. emeleti rehabilitációs részlegével, valamint a kiszervezett rehabilitációs részleg kórház
főépületébe történő behozatalával összefüggő beruházásokra, átalakításokra (1. számú melléklet).

A 2015.  december  7-én  megkötött  támogatási  szerződés  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  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.” (2. számú melléklet)

A Közgyűlés a Kórház kérésére a 682/2017. (X.19.) határozatában a támogatás véghatáridejét
2018.  december  31-re  módosította,  melyet  a  felek  a  támogatási  szerződés  1.  számú
módosításában  rögzítettek,  majd  a  Közgyűlés  a  606/2018.  (XI.15.)  határozatával  a  támogatás
véghatáridejét újra módosította, 2019. szeptember 30-ra. (3. számú melléklet)

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

A  Kórház  főigazgatója  szóban  kezdeményezte  a  támogatási  szerződés  módosítását,  a
visszafizetés megkezdési határidejének közeli időpontjára figyelemmel és kérte, hogy vissza nem
térítendő támogatássá módosuljon a korábbi támogatás. (4. számú melléklet)

A támogatási szerződést módosító szerződés-tervezet a határozati javaslat melléklete, melyben a
felhasználás véghatáridejének 2020. május 31. napjára történő módosítására teszünk javaslatot.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a támogatási szerződés 8. pontja rendelkezik a szerződés-
módosításról, mely az alábbiakat írja elő:
„8. A szerződés módosítása
8.1. Jelen szerződés módosítása a Szerződő Felek közös akaratából, kizárólag írásban történhet.
8.2. A Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással
ellátva  kell  a  Támogató  részére  előterjesztenie.  Támogatott  kizárólag  olyan  indokkal
kezdeményezhet  szerződés-módosítást,  amely a támogatás megítélésének körülményeit  utólag
nem változtatja meg. Szerződés módosítás keretében sor kerülhet különösen a támogatási cél
megvalósulását nem veszélyeztető határidő-módosítás, a feladat költségvetésének módosulása,
valamint  a  Támogatott  adólevonási  jogosultságában  bekövetkezett  változás  miatt,  amely
módosítást  az  eredeti,  vagy  a  korábban  módosított  támogatási  szerződésben  a  támogatás
felhasználására  meghatározott  véghatáridő  leteltéig  írásban  kezdeményezheti.  Az  elszámolási
határidő  módosítására  vonatkozó  kérelmet  az  elszámolási  határidő  lejártát  követő  15  nappal
megelőzően kell a Támogatóhoz benyújtani.
8.3.  Nincs  helye  szerződés-módosításnak,  ha  a  módosítás  (tartalma  szerinti,  illetve  többszöri
módosítás esetén a módosítások összességében) jogszabályba ütközne.
8.4. A Támogató jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét
elutasítani. Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, így az
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-módosítás és a
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények (elállás) között.”



Az  előkészítő  álláspontja  szerint  a  javasolt  szerződés-módosítás  nem  ütközik  a  fent  idézett
szerződéses  rendelkezésekbe,  továbbá  nem ellentétes  az  Áht-val.,  az  államháztartásról  szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletével. Ezen kívül összhangban van
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló”  37/2015.(XII.18.) önkormányzati rendeletének 11. §-ába foglalat
szerződés módosításra vonatkozó rendelkezéseivel is.. 

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakásügyi bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. július 3-i
rendkívüli  ülésén tárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt került sor, a
bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…./2019. (VII. 4.) 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  –  a
682/2017.  (X.  19.)  határozattal  és a 606/2018.  (XI.15.) határozattal  módosított  – támogatási
szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának 

                             kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja
                             véghatárideje: 2020. május 31.”

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2019. július 13.
- a szerződés aláírására: 2019. július 30.

Dunaújváros, 2019. július 4.

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






