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        A döntés meghozatala minősített  
        szavazattöbbséget igényel! 
 
 
 
 

 
 
 

Javaslat 
 

Eu támogatási igény átmeneti finanszírozására 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 25-i rendkívüli 
ülésére. 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Sándor Károly aljegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ismeretes a tisztelt Képviselő-testület előtt, hogy a TIOP 2.1.3 Pásztó a betegekért aktív 
kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztése eredményesen megvalósult. A 
projekt egy része utófinanszírozású. Ezen túlmenően az Áfa változások miatt (pályázat 
benyújtásakor 20% Áfa volt, a megvalósításkor és az elszámoláskor 25%). Áfa kompenzációs 
igényünket benyújtottuk, amit el is ismertek. Jelenleg az ezzel kapcsolatos 
szerződésmódosítás van folyamatban. A záró kifizetési kérelmet 2010. 12. 31-én benyújtottuk 
az Áfa kompenzációs igénnyel együtt. Több értelmezés és hiánypótlás történt. Ezzel 
kapcsoltban az utolsó hiánypótlást is teljesítettük 2011. augusztus 16-án. A támogatási igény, 
amit az önkormányzat jelenleg is finanszíroz 35 millió Ft. Az önkormányzat nem tudja tovább 
finanszírozni ezt a támogatás kiesést. Ugyanakkor a Margit kórháznak a beruházás 
megvalósulásából jelentős gazdasági előnye származott (új berendezések, fűtési rendszer, új, 
felújított épület). 
  
A Margit Kórháznak ezen időszakban van átmenetileg szabad pénzeszköze, amit tud 
nélkülözni. 
Az átmeneti finanszírozási probléma enyhítésére az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta aktív 
kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelőhöz kapcsolódó Eu támogatási 
utófinanszírozás és Áfa kompenzáció átmeneti finanszírozási lehetőséget, és a feladat 
átmeneti finanszírozásra 35 millió Ft-ot a csatolt szerződés tervezet szerint átveszi a 
Margit kórháztól. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Margit Kórház igazgatóját, és gazdasági 
igazgatóját, valamint polgármesterét és a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására és 
az egyéb feltételekben való megállapodásra. 

 
Pásztó, 2011. augusztus 26. 
 
 
 
        Sisák Imre 
        polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr.Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZERZŐDÉS 

 
 
 

Amely létrejött Margit Kórház Pásztó / 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17. /, képviseli: Dr. 
Boczek Tibor igazgató főorvos, továbbiakban: Kórház, valamint Pásztó Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete / 3060 Pásztó Kölcsey F. u. 35. /, képviseli: Sisák Imre 
polgármester továbbiakban: Önkormányzat, között az alábbi feltételekkel: 
 

1. Kórház saját bevételei terhére szabad pénzeszközeiből átenged Önkormányzatnak 
35.000.000 Ft, azaz Harmincöt millió forint bankszámla pénzt az alábbi részletezés 
szerint:  2011. augusztus 26-i fordulónappal 25.000.000 Ft, azaz Huszonöt millió 
forint, 2011. szeptember 05-i fordulónappal 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint. 

2. A Kórház a fenti összeget az Önkormányzat OTP Banknál vezetett  
 11741024-15450827-00000000 számú számlájára utalja, teljesíti. 
3. Felek kikötik, hogy Önkormányzat támogatást nem nyújt / azaz kamatot nem fizet / 

Kórháznak.  
4. A teljesítés a Kórház OTP Bank 11741024-15450061-00000000 számú számlájára 

történik. 
5. A kölcsön lejárata, azaz a teljesítés határideje: 2011. november 30-ig 25. 000. 000. Ft. 

azaz huszonöt millió forint, 2011. december 25-ig 10. 000. 000. Ft. azaz tízmillió 
forint. 

6. Biztosítéki rendszer: Önkormányzathoz befolyó iparűzési adó, Önkormányzat 
rendszeres bevételei, valamint az Önkormányzat által „Az aktív kórházi fekvőbeteg 
ellátásokat kiváltó járóbeteg szakellátások fejlesztése” tárgyában benyújtott és elbírált 
ÁFA kompenzáció (Támogatás).  

7. Az ügylet a kölcsönösen előnyös pénzügyi pozíció kihasználására köttetett. Felek 
kijelentik, hogy esetleges vitás ügyeiket egymás között, az egyenlőség biztosításával 
rendezik. 

 
 
Pásztó, 2011. augusztus  25. 
 
 
 
 
  Dr. Boczek Tibor     Sisák Imre         
   igazgató főorvos    pogármester        
        Kórház                   Önkormányzat               
 
 
 
                    Ellenjegyzi:     Ellenjegyzi: 
 

Dombos Jenő     Dr. Tasi Borbála 
gazdasági ig.     címzetes főjegyző 

                        Kórház       Önkormányza 
 


