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7. / E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

a 2018. szeptember 12-ei képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

Tárgy:  Hospice Ház kérelme 

 

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester 

 

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Bodnár Mária a Hospice - Segítő Kéz Alapítvány kuratóriumi tagja 2018. 03. 26-án kelt 

levelében kereste meg Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatát, Mosonmagyaróvár Térségi 

Társulás önkormányzatait, melyben a Hospice Ház működésével – fenntartásával kapcsolatban 

kéri az önkormányzatok rendszeres, évenkénti anyagi támogatását. 

Tájékoztatása szerint, amennyiben kérelmük a NEAK által befogadást nyer (10 férőhely), a 

várható költségek egy részét fedezi csak a finanszírozás. Előzetes számításaik szerint a 

biztonságos működéshez a becslések alapján évi kb.: 20 millió forint kiegészítésre lesz 

szükségük a NEAK finanszírozás mellett. Reményeik szerint 5 millió forint az alapítványtól 

származik, a további 15 millió forint tekintetében viszont az önkormányzatok segítségét, 

hozzájárulását kéri. 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa két alkalommal tűzte napirendre 

tanácsülésen a kérelmet, melynek során meghallgatta Dr. Bodnár Mária szakorvos asszonyt. A 

doktornő részletesen ismertette a bizottsággal és a jelenlévő tanácstagokkal a 

mosonmagyaróvári Hospice Ház létrehozása szükségességének (fekvő hospice ellátás) szakmai 

indokait, költségvetési tervezetét. 

Kötelező érvényű határozathozatalra nem került sor a megelőző tanácsülésen. Amennyiben a 

Hospice Ház a jelenlegi tervek alapján megkezdi működését 2018. decemberben, 2019. évtől 

kezdődően szüksége lesz a plusz forrásra a biztonságos működéshez. 

 

A társulás tagtelepüléseinek első körben állást kell foglalni a támogatás megítélésével 

kapcsolatban szeptember 15-ig. Ezt követően technikailag két lehetőségét áll rendelkezésre:  

- vagy a Társulás a támogató, amennyiben erre vonatkozóan minősített többséggel hozott 

döntés születik a Tanácsülésen; 

- vagy önállóan minden támogató önkormányzat megköti a támogatási szerződést.  

Amennyiben a Tanács a működési hiány finanszírozásáról dönt – a tagtelepülések határozatait 

figyelembe véve - a szeptember 15-ét követő ülésén a lakosságszám arányos számítási módszert 

alkalmazva a 15 millió Ft számokra lebontva 193 Ft/lakos támogatási összeget jelentene 

(2018. január 1-i lakosságszám adatok alapján).  A költségvetés tervezete során ezzel 

kalkulálni kell támogató döntés esetén, ebből tényleges támogatás a költségvetés elfogadó 

határozat függvényében január-március hónapban lenne esedékes.  

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (IX. 12.) Kt. 

határozata 

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tanács 

támogató döntéshozatala esetén - legfeljebb ……….millió Ft, de legalább annyi, 

amennyi a működtetéshez szükséges - lakosságszám arányos 193 Ft/lakos/év összegű 

hozzájárulással támogatja a Hospice Ház működését.  

 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 

Tanácsának elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 
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Határidő: 2018. szeptember 15. 

 

 

Melléklet: 

1. Hospice Ház éves működésének költségvetési tervezete 

2. MTT Társulási Tanács 2018. július 3-i üléséről készült jegyzőkönyv 

3. lakosságszám arányos támogatási összeg településenként 

 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és fentiekben döntést 

hozni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2018. 08. 30. 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 

 

 
 

          

 


