
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 18.

Javaslat a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel
támogatási szerződés megkötésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Molnár Lenke ügyintéző

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

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. november  17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             2021. november  17.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. november  17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet
Dunaújváros főigazgatója vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmet nyújtott be Dunaújváros
Megyei Jogú város Önkormányzata felé. Az előterjesztés a kérem elbírálására irányul. 

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

Iktatószám: 24588-2/2021.

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 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:  dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
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 intézménnyel támogatási
szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 131/2019. (III.21.) határozatával
döntött  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézet  Dunaújváros (továbbiakban:  Kórház)
számára  „Járóbeteg  szakellátó  szolgáltatások  fejlesztése”  projekt  megvalósulása  érdekében
77.286.657,- Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról. 

A Kórház a támogatásból 23 410.385,- Ft-ot nem használt fel. Az elszámolás során, Dr. Mészáros
Lajos, a Kórház főigazgatója, 2021. június 4-én kérelmet nyújtott be, melyben a fel nem használt
összegből  3 183.892,-  forint  újabb,  vissza  nem  térítendő  támogatást  kért.  Főigazgató  úr
Önkormányzatunkat levelében tájékoztatta, hogy intézményük EFOP-1.8.21-18 konstrukció számú
infekciókontroll  projektre megítélt  támogatási  összegként  56.815.360,-  Ft-ot  kapott,  az  igényelt
59.999.252,- Ft támogatási összeg helyett (az előterjesztés melléklete).

A csökkentett támogatási összeg ellenére a projektben vállalt  célokat maradéktalanul kötelesek
teljesíteni,  azonban  a  költségcsökkentéssel  érintett  összegből  nem  tudják  fedezni  a  falra
szerelhető, érintésmentes fertőtlenítőszer adagolókat. 

Az  Önkormányzattól  kért  támogatási  összeg fedezete  a  visszaérkezett  államháztartáson  belüli
pénzeszközforrás:  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 131/2019.  (III.
21.)  határozatában  megítélt  77.286.657,-  Ft,  azaz  hetvenhétmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-
hatszázötvenhét  forint  vissza  nem térítendő  támogatás  fel  nem használt  23.410.385  Ft,  azaz
huszonhárommillió-négyszáztízezer-háromszáznyolcvanöt  forint  része,  amelyet  a  Kórház
Önkormányzatunk részére 2021. július 6-án visszautalt. 

Az  igényelt  támogatásra  DMJV  Önkormányzata  Közgyűlése  hatáskörében  eljáró  DMJV
Polgármestere  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata 2021.  évi  költségvetéséről  és
annak  végrehajtásáról  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendelete  9.  melléklet,  általános
tartalék sora biztosít fedezetet.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. november 17-ei
ülésén tárgyalta. Mivel a közgyűlési postázásra a bizottsági ülések előtt került sor, a bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
 …/2021. (XI. 18.) határozata 

a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel támogatási szerződés
megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  a Szent  Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.) részére az EFOP-
1.8.21-18 konstrukció számú infekciókontroll  projekt megvalósításához 3.183.892 Ft, azaz
hárommillió-száznyolcvanháromezer-nyolcszázkilencvenkét  forint  egyszeri,  vissza  nem



térítendő  támogatást  nyújt,  melynek  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  Közgyűlésének  hatáskörében  eljáró  DMJV  Polgármestere  Dunaújváros
Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  annak végrehajtásáról
szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklet, általános tartalék sora.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.
pontban  hozott  döntésnek  megfelelően  módosítsa  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző
- a végrehajtásban való közreműködésért: 

a költségvetési és pénzügy osztály vezetője
Határidő: - a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert, a
határozat  közlésére,  valamint  felhatalmazza,  hogy  a  Szent  Pantaleon  Kórház-
Rendelőintézet Dunaújvárossal, a jelen határozat mellékletét képező támogatási 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 végrehajtásban való közreműködésért: 
a humán szolgáltatási főosztály vezetője.

Határidő: - a határozat közlésére: 2021. november 26.
- a szerződés aláírására: 2021. december 3.

Dunaújváros, 2021. november 18.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

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

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és város-

üzemeltetési bizottság elnöke






	HATÁROZATI JAVASLAT

