
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. augusztus 8.

Javaslat visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési
rendeletében való tervezésére

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: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság                       2019. augusztus 6.
gazdasági és területfejlesztési bizottság                                2019. augusztus 6.
pénzügyi bizottság                                                                2019. augusztus 6.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                      2019. augusztus 6.

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  2016  decemberében  a  támogatásból  71.105.121,-  Ft-ot  visszafizetett.  A  támogatás
felhasználásának módosított  véghatáridejét  a Közgyűlés 442/2019.  (VII.4.)  határozatával  2020.
május 31-re módosította. A még fennmaradó visszafizetendő összeg időarányos részét a jövő évi
költségvetés bevételi oldalán szerepeltetni kell.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Iktatószám: 15291-17/2019.
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:  Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2019. 08. 02. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2019. 08. 02. Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 02. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések: 



JAVASLAT

visszatérítendő támogatás összegének Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési
rendeletében való tervezésére

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.
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.” 
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, 442/2019. (VII.04.) határozatával pedig
2020. május 31-re.

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

A még fennmaradó visszafizetendő összeget a jövő évi költségvetés bevételi oldalán szerepeltetni
kell.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakásügyi bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  valamint  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  2019.
augusztus 6-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. (VIII. 8.) határozata

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet részére nyújtott visszatérítendő támogatás
összegének Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében való tervezésére

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet a
2015.  december 7-én megkötött  támogatási  szerződés alapján 189 millió  forint  visszatérítendő
támogatásban  részesítette.  A Kórház  a  visszatérítendő  támogatásból  71.105.121,-  Ft-ot  2016
decemberében  visszafizetett,  a  fennálló  tartozás  összege:  117.894.879,-  Ft.  A  Kórház  a
visszatérítendő támogatást a felhasználás véghatáridejétől  (2020.  május 31.) számított  24 havi
egyenlő részletben köteles visszafizetni.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a



jegyzőt,  hogy  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetése
összeállítása  során  34.386.007,-  Ft-ot  bevételként  vegye  figyelembe,  azt  követően  pedig  a
fennmaradó összeget a következő évek költségvetése összeállítása során tervezze be. 

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
  a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. évi költségvetés összeállításának időpontja

Dunaújváros, 2019. augusztus 8.

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


