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Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint 
a Pénzügyi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az Országgyűlés döntése alapján, a 2006. évi XXIV. törvény 1. sz. mellékletének 12. 
sorszáma alatt 568.613 E Ft címzett állami támogatást nyert el önkormányzatunk a 
„Balassa János Kórház „B” épületének részleges rekonstrukciója” beruházáshoz, a 
2006-2008. évekre ütemezetten. A három év alatt megvalósítani tervezett 
fejlesztéshez a pályázat beadásakor a Közgyűlés összesen 100.344 E Ft saját 
forrást hagyott jóvá. 
 
A pályázat műszaki tartalma a tervezett határidőn belül megvalósult, a kivitelezés 
2008. július hónapban befejeződött, az üzembe helyezésre 2008. szeptember 4-én 
került sor. 
  
A 668.957 E Ft összköltséggel tervezett beruházás tényleges költségei a Tolna 
Megyei Önkormányzatnál 669.492 E Ft-ban realizálódtak, mely összegben 
szerepelnek olyan tételek is, amelyekre állami támogatást lehívni nem lehetett, de a 
rekonstrukció megvalósításához elkerülhetetlen volt. (Például tervek fénymásolása, 
közbeszerzési hirdetmények költségei.)  
E kitétel miatt a tényleges költségek finanszírozásához jogszerűen 568.457.767 Ft 
címzett állami támogatást használhatunk fel, a megítélt összeghez képest 155.233 Ft 
maradvány keletkezett. A beruházás pénzügyi elszámolásának lezárásához - a 
címzett állami támogatás maradvány miatt - a lemondást elfogadó közgyűlési döntés 
szükséges. 
 
Tájékoztatásul kiemelem, hogy a beruházás kivitelezését önkormányzatunk a 
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, az Aktív Kft.-vel bonyolította. Az állami 
forrás felhasználásával megvalósulhatott a kórház „B” épülete 4919 m2 hasznos 
alapterületének részleges rekonstrukciója. Kialakításra illetve átalakításra került az új 
kazánház, gyógytornaterem, vizsgálók, kezelők, kórtermek, személyzeti helyiségek, 
tárolók, mosogatók, beépítésre került 2 db személyfelvonó, ezen kívül kiépítésre 
került a tűzjelző rendszer és a nővérhívó rendszer is. 
  
A pályázat keretében finanszírozott építési költség 580.746 E Ft-tal realizálódott.    
A beruházáshoz kapcsolódóan ápolási és orvosi eszközök (pl.: ágy, éjjeli szekrény, 
EKG, defibrillátor, ágytálmosó) beszerzésére 48.153 E Ft értékben kerülhetett sor, 
ezen kívül mobíliák (pl.: teakonyha berendezés, szék, étkező asztal, öltözőszekrény, 
beépített szekrény, nővérpult) beszerzését is biztosítottuk 5.379 E Ft költséggel. 
A beruházás járulékos költségei (tervek, lebonyolítói díj, kezelési költség) 35.214 E 
Ft összegű kiadást jelentettek.  
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A beruházás tervezett műszaki tartalma teljes körűen megvalósulhatott. 
 
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdésében 
rögzítettek szerint a fel nem használt támogatásról a Közgyűlésnek kell lemondani, 
és e dokumentumot meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Régió 
Szekszárdi Igazgatóságán keresztül az Önkormányzati Minisztériumnak. 
 
E kötelezettségünk teljesítése érdekében kérem, hogy a határozati javaslatban 
foglaltakat támogassák.  
 
 
Határozati javaslat: 

A  Tolna  Megyei  Közgyűlés …../2009. 
(II. 13.) közgyűlési határozata címzett 
állami támogatás maradványának 
lemondásáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése lemond a 2006. évi XXIV. 
törvény 1. sz. mellékletének 12. 
sorszáma alatt 2008. évre jóváhagyott 
címzett állami támogatás 155.233,- Ft 
összegű maradványáról.  

2. A Közgyűlés felkéri az Elnökét, hogy a 
lemondásról szóló közgyűlési 
határozatot a hatályos dokumentációval 
együtt továbbítsa a MÁK Dél-dunántúli 
Régió Szekszárdi Igazgatóságához. 

 
Felelős:  a   2.   pontban   foglaltakért 

dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 
elnöke  

Határidő: 2009. február 24. 
 
 
Szekszárd, 2009. január 19.      
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 


