
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 11.

Javaslat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel
megkötött támogatási szerződés módosítására

Előadók:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

 Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző
Meghívott: dr. Mészáros Lajos főigazgató,

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros

Véleményező bizottságok:
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. november 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. november 11.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  549/2021.  (V.27.)
határozatában a  Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros  részére 1 millió forint
vissza nem térítendő támogatásról döntött, melynek felhasználási határideje: 2021. szeptember
30.  A  Szent  Pantaleon  Kórház-  Rendelőintézet  Dunaújváros  főigazgatója kezdeményezte a
felhasználás véghatáridejének 2021. október 30. napjára történő módosítását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Főosztály
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 16497- 15 /2021.

Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ------
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: 2021. november …. Ellenőrzés dátuma: 2021. november 08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021. november 9. Ellenőrzés dátuma: 2021. november 9. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött támogatási
szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Szent  Pantaleon  Kórház-  Rendelőintézet  Dunaújváros (továbbiakban  Kórház)  részére
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  549/2021.  (V.27.)  határozatával
szív-ultrahang vizsgálathoz szükséges szoftver fejlesztésére 1 000.000,- Ft támogatást nyújtott.

A  2021.  júliusban  megkötött  támogatási  szerződés  5.2.  pontja  értelmében  a  támogatás
felhasználásának véghatárideje: 2021. szeptember 30. (az előterjesztés 1. számú melléklete).

A Kórház főigazgatója jelezte, hogy a szív-ultrahang vizsgálathoz szükséges szoftver beszerzése a
Nemzeti  Egészséginformatikai  Testület  (továbbiakban  NEIT),  és  a  Digitális  Kormányzati
Ügynökség Zrt. (továbbiakban DKÜ) által engedélyköteles eszköz.

Mivel a NEIT tanúsítványt 2021. szeptember 8-án kapták meg és a DKÜ Zrt. engedélyét csak ezt
követően lehet megkérni, az engedélyezési folyamat elhúzódott, így a beszerzést későn - a két
engedély megléte után - tudták elindítani.

Fentiekre tekintettel a Kórház főigazgatója kezdeményezte a támogatási szerződést módosítását
és  kérte  a  támogatás  felhasználása  véghatáridejének:  2021.  október  30.  napjára  történő
módosítását, valamint emiatt a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás határidejének 2021.
november  30.  napjára  történő  módosítását.  Főigazgató  úr  levele  az  előterjesztés  2.  számú
melléklete.

Az előterjesztés  a  támogatási  szerződés  1.  számú módosításának  elfogadására  irányul,  mely
módosítási szerződés a határozati javaslat melléklete.

Az  előterjesztést  a  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2021. november 11-ei 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 a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2021. (XI. ….) határozata

 a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel megkötött
támogatási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a 549/2021.
(V.27.)  határozata  alapján  a  Szent  Pantaleon  Kórház-  Rendelőintézet  Dunaújváros
intézménnyel 2021.  július  7-én  megkötött  támogatási  szerződés  5.2.  pontjában  a  „2021.
szeptember 30.” szövegrész a „2021. október 30.” szövegrészre módosuljon, valamint a 6.3.



pontban a „2021. október 30.” szövegrész „2021. november 30.” szövegrészre módosuljon.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felhatalmazza  a
polgármestert a határozat közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert,  hogy a  Szent
Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel kötendő támogatási szerződés
1. számú módosítását aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
         a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
        a humán szolgáltatási főosztály vezetője

Határidő:  - a határozat közlésére: 2021. november 12 .
- a szerződés aláírására: 2021. november 12.

Dunaújváros, 2021. november ...

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési
bizottság elnöke

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

bizottság elnöke


