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Képviselő-testületének
2021. október 7-i ülésére
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mint államháztartáson belüli szervezet részére
történő forrás átadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet nevében Dr. Szecsei Klára főigazgató asszony
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz (előterjesztés melléklete szerint).
Az intézmény Gasztroenterológiai szakrendelésen használatos Sonoscape endoszkóp
készülékük a folyamatos használat miatt meghibásodott, továbbá a szakszerviz
javíthatatlannak írta le, ezért az intézmény jelenleg endoszkópos vizsgálatokat nem tud
végezni.
Az intézménynek gasztroszkóp vásárlására saját erőforrás nem áll rendelkezésre, ezért az
Önkormányzathoz fordult segítségért, hogy a mezőtúri és az ellátási terület betegei egyéb
ellátóhoz történő utaztatása elkerülhető legyen.
Főigazgató Asszony kérelméhez csatolt az endoszkóp beszerzéséhez kapott árajánlatot.
A támogatást államháztartáson kívüli szervezet részére nyújtott, vissza nem térítendő
támogatásként tudjuk biztosítani, azzal a feltétellel, hogy az intézmény a támogatás
felhasználásáról 2021. december 31-ig az Önkormányzat részére beszámolót nyújt be.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2021. október 7.
Herczeg Zsolt
polgármester
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Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2021.(X.07.) képviselő-testületi határozata
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, mint államháztartáson belüli szervezet részére
történő forrás átadásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézetet támogatva, a Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 1/2021.(II.4.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében
szereplő céltartalék terhére 4.343.400 Ft államháztartáson belüli szervezet részére
vissza nem fizetendő támogatást biztosít, azzal a feltétellel, hogy a támogatás
összegének felhasználásáról 2021. december 31-ig beszámol.
2. Jelen határozattal hozott képviselő – testületi döntést a soron következő
önkormányzati költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni a rendelet 5.
számú mellékletében.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: 2021. október 15.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Önkormányzati és Jogi Osztály
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
Szűcs Dániel alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 9-11.
Képviselő-testület tagjai, Helyben

Mezőtúr, 2021. október 7.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

