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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2019. október 31-i ülésére  

„Kiskunhalasi Semmelweis Kórház támogatása” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház felújítása kapcsán merült fel, hogy a kórház környezetét 

is időszerű rendbe tenni, ezért Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatni kívánja a kórház 

azon törekvését, hogy a kórházba érkezők egy rendezett, parkosított útvonalon tudjanak az 

intézménybe jutni, amely hozzájárul a város fejlesztéséhez, szépítéséhez. A kórház vállalja a 

tereprendezés lebonyolítását, melyre 7.400.000 Ft összeget fordítana, ebből önkormányzatunk 

3.700.000 Ft összeget tud biztosítani. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Kiskunhalasi 

Semmelweis Kórház részére történő támogatás odaítéléséről. 

 

Határozati javaslat 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi 

Semmelweis Kórház részére 3.700.000 Ft, azaz hárommillióhétszázezer forint 

működési támogatást nyújt, melyet kizárólag a kórház előtti parkosításra, 

tereprendezésre használhat fel.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges fedezet 2019. évi 

költségvetésben történő biztosítására, valamint az 1. számú melléklet szerinti 

megállapodás aláírására. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. október 28. 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

 

 

Határidő: 2019.november 7. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 

Határozatról értesülnek:  
Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató, Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

mely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.; adószám: 15724904-2-03; törzskönyvi azonosító szám: 724902; KSH 

statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03) - képviseletében: Fülöp Róbert polgármester - 

a továbbiakban: Támogató, 

 

másrészről a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (székhely: 6400 Kiskunhalas, Dr. 

Monszpart L. u.  1.; adószám: 15813853-2-03; törzskönyvi azonosító szám: 813859; KSH 

statisztikai számjel: 15813853-8610-312-03; bankszámlaszám: 10025004-00333142-

00000000) képviseletében: Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató - támogatásban részesülő, a 

továbbiakban: Kedvezményezett között az alábbi feltételek szerint: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését 

módosító …./2019. (…...) önkormányzati rendelet módosítása alapján támogatást biztosít a 

következők szerint a Kedvezményezettnek: 
 

1. A Támogató a Kedvezményezett részére 3.700.000,- Ft, azaz 

hárommillióhétszázezer forint működési támogatást biztosít a Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház előtt tereprendezési és parkosítási munkálatokra. A támogatás felhasználása a 2019. 

január 1. és 2020. január 15. között teljesült kifizetésekre vonatkozik. 

 

2. A támogatás folyósítása a következő ütemezéssel történik: 
A támogatást a Támogató egy összegben legkésőbb 2019. november 20. napig átutalja a 

Kedvezményezett részére. 

  

A támogatás folyósítása az alábbi számlaszámra történik: MÁK 10025004-00333142-

00000000 

 

3. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt összeget 

csak a megjelölt célra használja fel és azt könyvelésében elkülönítetten, kimutathatóan külön 

kezeli. 

 

4. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg 

felhasználásának ellenőrzését lehetővé teszi, a Támogató részéről betekintést enged a 

könyvelésébe; médiában történő megjelenéskor, beszámolóiban megjeleníti Kiskunhalas 

Város Önkormányzatát, mint támogatót. 

 Kedvezményezett 2020. január 31-ig írásban tájékoztatja – szöveges értékelés és 

pénzügyi beszámoló formájában a Támogatót a támogatás összegének felhasználásáról.  

 

5. A támogatás folyósításának felfüggesztése 
A Támogató a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles, illetve 

jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. 

A Támogató felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha 

a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok 

tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van és 

köztartozását a Támogató által szabott határidőben nem rendezi vagy késedelmét nem 

menti ki, 

b) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, 
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c) a tervezett vagy rendkívüli helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján ez indokolt, 

d) szerződésszegés esetén. 

 

A Támogató felfüggesztheti a támogatás folyósítását, ha 

a) olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után, 

b) ha a Kedvezményezett ellen bármely, támogatással kapcsolatban szabálytalansági 

eljárás indul, 

c) szerződésmódosítás esetén, amennyiben a módosítás kifizetéssel érintett, 

költségvetési sorokkal kapcsolatos adatokat érint, vagy ha a Kedvezményezett olyan 

változásról tesz bejelentést a Támogatóhoz, amely szerződésmódosítást tesz 

szükségessé. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Támogató által 

kitűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül. 

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet 

kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele 

szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei 

teljesítése alól. 

 

6. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 
1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei: 

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a támogatási cél részben vagy 

egészben meghiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást a 

Támogatónak visszafizeti. 

1.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan 

cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett 

1.1.1. a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a szerződésben 

kitűzött céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység 

megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, 

1.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy 

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá, 

1.1.3. ha a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a 

Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak nem - vagy határidőben 

nem - tesz eleget így különösen, ha: 

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a támogatási feltételeknek 

b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a 

Szerződésben foglalt együttműködési kötelezettségének, 

c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti beszámolási kötelezettségét, nem a 

megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja 

be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, 

d) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrök munkáját akadályozza, vagy 

az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban 

megjelölt határidőig sem teszi lehetővé. 

 

7. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése 
A Támogató a Szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a 

támogatás visszafizetését. Ebben az esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 

támogatási összeget Ptk. 6:155.§-a szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a 

Támogató által meghatározott határidőn belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámítás 

kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a 

visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 
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Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a 

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni. 

 

8. E szerződés kötelező és elválaszthatatlan részét képezik az önkormányzati 

támogatások rendjéről szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. és 4. számú 

mellékletei. 

 

9.  Felek jelen támogatói szerződés aláírásával kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek, 

így a jelen támogatói szerződés megköthető. 

 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: 3. sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

- 2. számú melléklet: 4.sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2019. november …. Kiskunhalas, 2019. november …... 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________ __________________________________ 

 Támogató képviseletében Kedvezményezett képviseletében 

 Fülöp Róbert, polgármester  Dr. Szepesvári Szabolcs, főigazgató 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

  

  

 

Kelt: Kiskunhalas, 2019. november …... Kiskunhalas, 2019. november …...  

 

 ___________________________________ ___________________________________ 

 Jogi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyzés 

 Komlósné Dr. Fekete Anikó, jegyző Molnár Etelka, gazdasági igazgató 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

 

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2019. november …...   

 

 ___________________________________  

 Pénzügyi ellenjegyzés  

 Csendes Ildikó, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

 Kiskunhalas Város Önkormányzata 
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3. sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 
 

ÚTMUTATÓ 

önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez 
 

 

A költségvetésekből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló 

követelményei:  

 

1. A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell 

igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott 

dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés). 

 

2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei: 

 Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél: 

 pontos leírását, időpontját és helyszínét, 

 résztvevők (célcsoport) létszámát, 

 az együttműködő szervezetek listáját. 

 Hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikk, stb.) 

 

3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei: 

 a beszámoló mellékleteként az eredeti megállapodás egy másolati példányának 

csatolása, 

 a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, 

számviteli bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása,  

 kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be, 

 az eredeti számlákra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott 

azonosítót, a másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos 

nyilatkozatát: „az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási 

összeg más célra nem lett elszámolva”.  

 kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása,  

 az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 

1. pontjában rögzített határozat számának (pl.: 3/2007 (III.20.) ….) 

feltüntetése. 

 

4. Elszámolható költség típusok, amennyiben a támogatási megállapodás azt 

nevesítetten nem tartalmazza: 

 Működési célú támogatások esetén: a Támogatott székhelyének 

(telephelyének) közmű díjai, tisztítószerek, irodaszerek, terembérlet, 

kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, fénymásolási és nyomdai 

költségek), foglalkoztatott bérköltsége, megbízási díj (pl.: könyvelő), kis 

értékű eszközbeszerzés. 

 Nem működési célra kapott támogatások esetén: 

 a támogatott cél megvalósításával, szervezésével kapcsolatos 

kommunikációs költségek (telefon, posta, meghívó nyomdaköltsége, stb.) 

 kis értékű eszközvásárlás, eszköz és helyiség bérleti díj, utazási, étkezési, 

szállás költség, 

 tiszteletdíjak. 
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4.sz. melléklet a 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 

BIZONYLATÖSSZESÍTŐ 

Bizonylat 
azonosító 

Megnevezés/kifiz
etés jogcíme 

Bizonylat 
dátuma 

Bizonylat 
sorszáma 

Bizonylat 
bruttó 

összege 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Mindösszesen:  
        

     
Kiskunhalas, 20  . …………………………………   
     
   ………………………………… 

   Támogatott aláírása 
 


