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Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Költségvetési Bizottság részére 

5' J !1 .. számú előte1jesztés 

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (11. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Költségvetési rendelet) 12. melléklet 
30. során (Humánszo lgáltatási Bizottság jogkörébe tartozó felhalmozási tartalék) rendelkezésre 
áll a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) részére 10 795 OOO 
Ft eszközbeszerzési tartalék. 

A Kórház kérelme a Fül-Orr-Gégészeti Osztályon végzett műtéti eljárásokhoz nélkülözhetetlen 
eszközök (Medtronic - vagy hasonló müszaki paraméterekkel rendelkező egyéb - gyártmányú 
MS Microdebrider és Endo-Scrub lencsetisztító, valamint a multifunkcionális vezérlőegység és 
azok tartozékai) beszerzésére irányul. 

II. Hatásvizsgálat 

A Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztálya az elmúlt 15 év alatt szakmailag az ország egyik 
legelismertebb központj ává vált. Ebben az időszakban négy szakorvosuk szerzett PhD 
fokozatot, 2 további szakorvos dolgozik az egyetem által elfogadott PhD képzési témán. 2018-
ban a Kórházat a Semmelweis Egyetem gyakorló intézményének nyilvánították. A magas 
színvonalú szakmai munka végzésének elengedhetetlen feltétele a korszerű műszerpark. 

A Kórház által támogatni ké1i eszközök egy melléküreg-sebészetben alkalmazott 13 éves 
elavult müszer újabb generációjának részét képezik, melyek beszerzése az Egészséges 
Budapest Program keretében nem támogatható. 

Ill. A végrehajtás feltételei 

A Költségvetési rendelet 13 . § (8) bekezdése alapján a Képviselő-testület Humánszolgáltatási 
Bizottsága a 12 . mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt taiialékra pályázatot ír ki. Mivel a 
támogatás nem pályázat keretében történik, a végrehajtás feltétele a támogatási összeg 
átcsoportosítása, melyről a Képviselő-testület a 2019. november 21-ei ülésén dönt. 

A támogatást támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkonnányzat, amely tartalmazza a 
felhasználás módját , a támogatás nyújtásának feltételét, valamint az elszámolás szabályait is. A 
támogatás fedezetét az átcsoportosítást követően a Költségvetési rendelet 12. melléklet 33. sora 
(Polgármester jogkörébe tartozó felhalmozási tartalék) terhére javasolom biztosítani. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Müködési Szabályzatáról szóló 31 /2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1. 



pontja alapján a Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörben jóváhagyja az Önkormányzat 
költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendeletben meghatározott, egymillió forintot 
meghaladó összegű pénzeszközátadásról szóló szerződést. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési 
Bizottsága meghozza az előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. november ,/(j_ 

D. Kovács Róbert Antal 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési Bizottsága 

.. ./2019. (Xl. 20.) határozata 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési 
Bizottsága jóváhagyja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézettel Medtronic - vagy 
hasonló műszaki paraméterekkel rend elkező egyéb - gyártmányú MS Microdebrider és Endo
Scrub lencsetisztító , valamint a multifunkcionális vezérlőegység és azok tartozékai beszerzése 
érdekében 10 795 OOO Ft összegű támogatás biztosításáról szóló támogatási szerződést a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. melléklet 33 . sora (Polgánnester 
jogkörébe taiiozó felhalmozási tartalék) terhére. 

2. A Bizottság a Rendelet 1. pont szerinti támogatást é1intő módosítása hatályba lépésének 
feltételével felhatalmazza a polgárrneste1i a támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Hurnánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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1. melléklet a . ../2019. (V. 14.) KVB határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseli D. Kovács Róbert Antal polgánnester mint 
támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1106 Budapest, 
Maglódi út 89-91.; adószám: 15490902-2-42; KSH-szám: 15490902.8610.322.01.; 
bankszámlaszám: MÁK 10023002-00317155-00000000; képviseletében eljár: Dr. Bodnár 
Attila főigazgató) mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott, együttesen: Szerződő Felek) 
között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatott a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási 
területén területi ellátási kötelezettséggel járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató. 

2. Az Önkormányzat a jelen szerződéssel 10 795 OOO Ft, azaz tízmillió
hétszázkilencvenötezer forint összegü támogatást nyújt a Támogatott részére, amelynek 
fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019. (II. 22.) önkonnányzati rendelet 12. melléklet 33 . sora (Polgánnester jogkörébe 
tartozó felhalmozási tartalék). A támogatás kormányzati funkciókódja 011130 önkonnányzatok 
és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége. A támogatás 
formája vissza nem térítendő támogatás. 

3. A szerződés 2. pontja szerinti támogatást az Önkormányzat a szerződés mindkét fél általi 
aláírását követő 15 napon belül utalja át a Támogatott bankszámlaszámára. 

4. A támogatás felhasználható a Medtronic - vagy hasonló müszaki paraméterekkel 
rendelkező egyéb - gyártmányú M5 Microdebrider és Endo-Scrub lencsetisztító, valamint a 
multifunkcionális vezérlőegység és azok tartozékai beszerzésére. 

5. A Támogatott köteles a 2. pont szerinti támogatási összeg felhasználásáról 2019. december 
15-ig tételesen elszámolni és beszámolót készíteni az Önkonnányzat részére. 

6. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni , valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazo ló bizonylatok) az 1. mellékletben meghatározott 
módon, valamint a pénzügyi teljességi nyilatkozat eredeti példányát A Támogatott gazdasági 
vezetője az elszámolás föösszesítőjén cégszerü aláírásával igazolja, hogy a támogatást a 
szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben 
valamennyit nyilvántaiija a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. Az elszámolást három 
eredeti példányban kell benyújtani . 

7. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerü felhasználását. 

8. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásával. 
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9. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

10. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkonnányzat részére. 

11. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály vezetője. Ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről a 
Kőbányai Polgánnesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály vezetője, valamint a Belső 
Ellenőrzési Osztály munkatársai. 

Kapcsolattartó a Támogatott részéről: dr. Liktor Bálint osztályvezető főorvos 

12. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. 
§-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 
d) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, 
önkormányzati költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társasággal szemben, valamint 
e) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

13 . A 12. pont a-d) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a támogatás 
nyújtásának feltétele. 

14. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét aimak jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mé1iékű ügyleti kamatával együtt 
az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 

elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

15. A 16. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkom1ányzat a 6. pontban meghatározott 
elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az Önkormányzat 
15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 nap. 

16. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a Támogatott 
vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 12. pont a-d) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
e) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 
elmulasztja a 10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 6. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

17. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés közlését 
követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti 
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kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 
20. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során a Szerződéssel 

összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a 
továbbiakban együttesen: Közremüködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját 
Közremüködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője 
tekintetében a másik Fél a címzett. 

21. A Felek a Közremüködők személyes adatát a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítése 
során a dokumentumok nyilvántmiása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek 
elérhetőségének szervezeti egység szintü nyilvántaiiása céljából kezelik, a teljesítéshez, a jogi 
igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
való megfeleléshez szükséges időtartamig. 
a) A Felek kijelentik, hogy saját Közremüködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 
b) Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem 
teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési 
felelősséggel tartoznak. 

22 . A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

23. A jelen szerződés négy oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az 1. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2019. november „ " 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

D. Kovács Róbe1i Antal polgánnester 

Pénzügyi ellenjegyzés : 

Végh Erzsébet Liza 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
jogtanácsos 

Budapest, 2019. november . ,, " 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet 

Dr. Bodnár Attila főigazgató 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Dr. Kis Róbert 
gazdasági igazgató 
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1. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

1. A Támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző 
lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott által cégszerűen aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 
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