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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám:DV/7339/2021. Tárgy: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelöintézet természetbeni támogatására

Tisztelt Képviselo-testület!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelöintézet föigazgatója, dr. Dobosi Zsolt megkereste Taksony Község
Onkormányzatát a kórház két helyisége - az oltakozó helyiség, valamint az oltást követő várakozó helyiség -
klimatizálásának támogatása érdekében. Taksony Község Onkormányzatának Polgámiestere ez ügyben egyeztetett
több település vezetésével, így másik öt önkormányzat - többek között Dunavarsány Város Onkormányzata - Ís
csatlakozott a kezdeményezéshez. A természetbeni támogatással kapcsolatban Taksony Onkormányzata vállalta a
helyszfni bejárást, a műszaki egyeztetést, továbbá a beszerzési, szervezési, pénzügyi és adminisztrációs tevékenység
lebonyolítását, mely a jelen elöterjesztés mellékletét képező Támogatási szerzodésben rögzítésre keriilt. A támogatási
szerzödés a hat önkormányzat és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelöintézet közöttjön létre.

Határozati "avaslat

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29. ) Korm.
rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva úgy döntök, hogy

a) a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórliáz és Rendelőintézetet természetben támogatom oly módon, hogy
Alsónémedi, Dunaharaszti, Soroksár, Taksony, valamint Tököl Onkormanyzatával együtt 6. 504. 000 Ft
értékben Uimatizáljuk a kórház oltakozó, valamint várakozó helyiségeit.

b) Dunavarsány Varos ODkormányzata a ráeső 1.084.000 Ft-ot Taksony Nagyközség Onkormanyzata OTP
Bank Nyrt. Dunaharaszti fiókjánál vezetett 11742180-15393355 szímú bankszámlájára 2021. július 15-ig
átutalja.

c) a természetbeni támogatásról szóló, a hat onkormányzat és a Jahn Ferenc Kórház és Rendelőintézet
között létrejövő, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező Tamogatási
szerződést aláírom.

Határido:
Felelős:

azonnal

Polgármester

Melléklet: Támogatási szerzödés

Az előterjesztést készítette: Vágó Ish'ánné gazdasági osztályvezetö

Dunavarsany, 2021. június 10.
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Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről

Dunaharaszti Város Onkormány2 ata

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fó út 152.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szalay László Andcás polgámiestef
Azonosító szátn (Tötzskörryvi nyÍIvántartási szám/PIR azonosító): 730864
Adószám: 15730868-2-13

Dunavarsány Város Onkoimányzata
Székhely: 2336 Dunavatsány, Kossuth Lajos utca 18.
Aláírásra jogosult képviselője: Gergőné Varga Tünde polgátmestef
Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 730875
Adószám: 15730875-2-13

Tököl Város Onkormányzata
Székhely: 2316 Tököl, Fo utca 117.
Aláírásra jogosult képviselője: Hoffman Pál polgármester
Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító); 730929
Adószám: 15730923-2-13

Taksony Nagyközség Onkoimányzata
Székhely: 2335 Taksony, Fő út 85.
Aláításta jogosult képviselője: Kreisz László polgármesteí
Azonosító szám ̂ Törzskönyv-Í nyilvántartási szám/PIR azonosító); 730952
Adószám: 15730954-2-13

Alsónémedi Nagyközség Onkotmányzata
Székhely: 2351 Alsónémedi, F6 út 58.
Aláírásra jogosult képviseloje: Dr. Tüske Zoltán polgármester
Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántaitási szám/PIR azonosító): 730347
Adószám: 15730349-2-13

Budapest Főváros XXIII. Keiűlet Soroksát Onkormányzata
Székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
Aláírásia Jogosult képviselője: Bese Ferenc polgármester
Azonosító szám (Tötzskönyyi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 735869
Adószám: 15735863-2-43

mint támogatók (a továbbiakban: Támogatók)

másrészről,

Jahn Fetenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Székhely: 1204 Budapest, Köves út 1.
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Dobosi Zsolt Géza főigazgató
Azonosító szám (TörzskÖnyvi nyílvántaítási szám/PIR azonosító); 491020
Adószám: 15491020-2-43.

mínt Támogatott (a továbbiakban: Támogatott),



(Támogató és Támogatott a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Jahn Ferenc Dél-pesü Kórház és Rendelőüitézet főigazgatója felkereste a Támogató önkormányzatokat,
hogy az intézmény oltásra használt két helyiségének klimatizálásábaíi nyújtson segÍtséget A Támogatók egyedi
döntése alapján Támogatott vissza nem téritendo nem pénzbeli támogatásban lészesül.

Az Elózményekben meghatározottak szerint Szerzódő Felek az alábbi Szerződést kötík:

2. Szetződés tárgya

2. 1. A Támogató Onkormányzatok a Támogatott részére vissza nem térítendő, nem pénzbeli
támogatáskéntl 6 db energiatakarékos kHmát szeteznek be és üzembehelyezve adják át térítésmentesen bruttó
6. 504. 000 Ft. értékben.

2.2. A Támogató Onkomiányzatok képviseletében Taksony Nagyközség Onkormányzat vállalja, hogy
helyszíni bejárás keretében egyeztet a Támogatott főigazgatójával a beszetezni kívánt Idímák műszaki
paramérteteit iÜetően és annak megfelelően a közbeszetzési értékhatár alatti beszerzésekre onatkozó
Beszerzési Szabályzata alapján az ajánlatkéféseket lefolytaqa, maJd beszerzi azokat a legkedvezőbb ajánlata
alapján. A beszerzés összege (támogatási Összeg) tartalmazza a berendezések beszerzési árát, valamint a
beszerelés és beüzemelés költségeit.

2. 3. A Támogatott hozzájáml, hogy a 2.2. szerinü Támogatás megvalósítója, a beszerzésre került 16 db kHma
berendezést a megJelölt helyiségekben beszeteltesse, azokat üzembe helyeztesse. Támogatott váüalja, hogy a
kHma becendezéseket az átvételt kÖvetően rendeltetésszerűen használja.

3. A támogatás időbeli ütemezése

3. 1. A klímabetendezések beszerzésének tervezett időpontJa: ....... .....

3.2. A klumberendezések fizikai átadásának tervezett napja: 2021.07.31.

4. A támogatás összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás fonása, összege

4. 1. A támogatás összköltsége
A Támogatás bruttó összköltsége 6.504.000 Ft, azaz bruttó hatnuUió-ötszázezer forint, mely összeg
önkomiányzatonként 1. 084. 000. Ft támogatási összeget jelent.

4.2. A Támogatás keretében az ajánlatkétést követoen beszerzett klímák beszerzési, beszerelési, valamint
beüzemelési számlája számoUiató el kiadásként.

4.3. A táfflogatás összege és intenzitása
A támogatás intenzitása a támogatás elszámotható összköltségének 100%-a, azaz a beszerzett 16 db
klímaberendezés beszerzésének, valafflint beüzemelésének teljes ellenértéke.

5. A Támogatás műszatí-szakmai tartalma

5. 1. A Támogató Onkomiányzatok a rájuk eső támogatás összegét -vagyis 1.084.000 Ft-ot- Taksony
Nagyközség Onkormányzata OTP Nyrt Dunaharaszti fiókjánál vezetett 11742180-15393355 számú
számlájáí-a átutalják, 2021. júUus 15. napjáig.

5.2. A Támogatott a Támogató Onkormányzatok képviseletében eljáró Taksony Nagyközség
Önkoanányzattal közösen meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg a Támogatást, azaz
a Támogatók által beszerzett 16 db energiatakaíékos klímát az átadás napján üzembe helye^i.



5.2. A támogatás keretében olyan DC inverteres teljesitményszabályozós klímaberendezések kerükiek
beszerzésre, melynek köszönhetoen akár évi 40-50 % energiamegtakarítás érheto el, víms- és baktériumölő
technológiája pedig a leghatékonyabb.

6. A támogatás felhasználásának ellenőtzése

6. 1. A Támogató, valamint az általa meghatakaazott személy vagy szervezet jogosult a jelea szerzodés alapján
a szerzódésszerű teljesítést, a támogatási cél megvalósítását, és a támogatás lendeltetésszerű feüiasználását
etlenorizni. Ennek keretében az eUenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni eüenórzést taitani,
fflinden -ronatkozó dokumentufflot megvizsgálüi és a teljesítés során eljátó személyeket nyilatkoztatni.

6.2. Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy jelen szerződés alapján a költségyetési pénzeszközök
felhasználását az ÁUami Számvevőszék, illetve a Koanányzati EUenórzési Hivatal, és a Támogatók által
megbizott belső eüenór is jogosult eüenőrizni.

6.3. Támogatott vállalja, hogy a Támogatók általa eUenorzéssel megbízott szerv vagy személy, az AUami
Számvevoszék, a Komiányzati EUenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban feljogosított egyéb szervek részére
megadja a Jelen szerződés tartalmáíól, annak teljesítéséről az általuk kért tartaltnú tájékoztatást.

6.4. Támogatott köteles az eUenorzés érdekében a Támogató által ellenoizéssel megbizott szerv vagy személy,
az ÁUami Száfflvevoszék, a Táfflogató által kijelölt belső eüenőrzési szerv képviseloit ellenőrzési munkájukban
a helyszínen is - a megfelelő dokumentufflok, számlák, a cél/feladat/tevékenység megvalósítását igazoló
okmányok, bizonylatok rendelkezéste bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában - segíteni. A
támogatással kapcsolatos iratokat, valanunt a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a
támogatott tevékenység lezárását követő tíz éven keresztül hiánytalanul megőrizni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Támogatott mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól tekintettel aaa, hogy nem pénzbeü támogatásban
részesül.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Támogatott a Szerzódés aláürásával kijelenti, hogy a Szerzódés tartalmát, a vonatkozó jogszabályokat,
igy különösen az állaniháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Kom. rendeletet és
az államháztatíásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Konn. rendeletet ismeri és
magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerzódés, valamint a vonatkozó jogszabályok
módosításával, iüetye új, a Szerződés szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződo Felek a Szerződés idótartamára kapcsolattattót jelölnek ki.

Támogatók részéről:
Név:....................

E-maü cím:...........

Telefonszátn:,

Támogatott részéről:
Név:.

E-mailcím:.

Telefonszám:,

8. 3. A Szeiződés hatálybalépésének napja megegyezík a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláirásának
napjával. A Szerződés határozott időre, a szerzodés tárgya szerinti 16 db klíma beszerzésére és átadására jön
létre.



8. 4. Amennyiben a támogatott cél/tevékenység/feladat megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul,
tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedehnet szenved, iUetye ennek
bekövetkezése fenyeget; a Támogatók elállási/felmondási Jogának gyakorlására alapot adó valatnely lent
felsorolt kömknénv bekövetkezik, iüetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be,
ezt a Támogatott a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Támogatónak.

8. 5. A Támogató a szerződéstol való eláUásia vagy választása szerint annak felmondására jogosult, ha az alábbi
esetek valamelyike bekövetkezik:

. jogszabályban vagy a szetződésben íögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától száfflított
három hónapon - külön jogszabályban meghatározott esetben 8 hónapon - belül a szerződés
teljesítése a Támogatottnak fekóható okból nem kezdődik meg, illetve a Támogatott a támogatás
igénybevételét ezen idoszak alatt nem kezdeményezi és késedelmét írásban seffl menti ki;

. a támogatott feladat teljesítése meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik vagy a támogatási
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

8.5. A Szetzödésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyat - ide értve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és eutópai uniós jogszabályok rendelkezései az u-ányadók.

8.6. Kormpció-eUeiies zátadék
A Támogatott nem követhet el, nem engedélyezhet, ületve haítnadik személyt nem Jogosíthat fel olyan
cselekményefcre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamÍnt a kormpció-ellenes jogszabályok
megsértését eredttiényezi. A Támogatott nem fogadhat el, nena ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik
személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Kelt:

Dunaharaszti Város Onkormányzata részéről:

polgármester
ellenjegyző

Támogató részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:

Aláírás:.

jegyzö, mmt jogi
Támogatott részéről

Dátum:

Kelt:

Dunavarsány Város Onkormányzata részéről:

polgármester
ellenjegyző

Támogató részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:

Aláírás:.

jegyzö, mint jogi
Támogatott részéről

Dátum:



Kelt:

Budapest Főváros XXIII. Keriilt Soroksár Onlcormányzata részéröl:

polgármester
ellenjegyző

Támogató részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:

Aláírás:

jegyzö, mint jogi

Dátum:

Támogatott részéről

Kelt:

Tököl Város Onkormányzata részéről:

polgármester
ellenjegyző

Támogató részéről

Pénzügyi ellenjegyzés:

Aláírás:

jegyzö, mmt jogi

Dátum:

Támogatott részéről

Kelt:

Taksony Nagyközség Onkormányzata részéről:

polgármester
ellenjegyző

Támogató részéröl

Pénzügyi ellenjegyzés:

Aláirás:.

jegyzö, mmt jogi

Dátum:

Támogatott részéről



Kelt:

Alsónémedi Nagyközség Onkormányzata részéről:

polgármester
ellenjegyző

Támogató részéröl

Pénzügyi ellenjegyzés:

Aláírás:.

jegyzö, mint jogi
Támogatott részéről

Dátum:


