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Jánossomorja Város Önkormányzata 

              Polgármesterétől 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. / E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

a 2019. december 4-ei képviselő-testületi ülésre 

 

 

 

 

Tárgy:  Hospice Ház kérelme 

 

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester 

 

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Bodnár Mária a Hospice - Segítő Kéz Alapítvány kuratóriumi tagja első alkalommal 

2018. 03. 26-án kelt levelében kereste meg Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatát, 

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás önkormányzatait, amelyben a Hospice Ház működésével 

– fenntartásával kapcsolatban kérte az Önkormányzatok rendszeres, évenkénti anyagi 

támogatását.  

A települések - döntéseik alapján - 13.254.272 Ft. összeggel a Hospice Ház támogatása 

mellé álltak, de kötelező érvényű határozathozatalra a Tanács részéről – egyhangúság 

hiányában - nem kerülhetett sor. 

A Hospice Ház a tervek alapján 2019. január 1-től kezdte volna meg működését, azonban a 

NEAK finanszírozásról nem született döntés, pedig a telephely teljesen felújítva, minden 

szükséges felszereléssel ellátva, bármely pillanatban elkezdhetné a működést. 

 

Jelenlegi információink alapján a Hospice Ház éves működési kiadása 90 millió Ft, mely 

forrásbiztosításához támogatókat keresnek.  

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020-as költségvetési 

koncepciót elfogadta melyben célként fogalmazódott meg, hogy mint szociális jellegű 

támogatás kerüljön betervezésre 50 millió Ft támogatás a Hospice Ház működésének 

segítéséhez. 

Az alapító reményei szerint 10 millió forint az alapítványtól származik. 

A további 30 millió forint tekintetében az önkormányzatok segítségét, hozzájárulását kéri. 

A Társulás az eddigiek során az egyenlő, lakosságarányos teherviselést képviselte. A Hospice 

Ház működési kiadásaihoz szükséges hiányzó 30 millió Ft ezzel a hozzáállással 

652Ft/lakos/év összeget jelentene, abban az esetben természetesen, ha ezt minden MTT 

tagtelepülés költségvetésében elfogadja.  

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsának 2019. november 25-i ülésén 

elhangzottakra és fentiekre tekintettel a társulás tagtelepüléseit kérem, tárgyalják meg a 

leírtakat a korábbi üléseken e témában elhangzottakat és lehetőségeikhez képest foglaljanak 

állást a támogatás megítélésével kapcsolatban a koncepció tárgyalása során. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (XI. 04.) Kt. 

határozata 
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1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020. 

évtől a Tanács támogató döntéshozatala esetén lakosságszám arányos 652.-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 

Határidő: 2019. december 31. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és abban döntést hozni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2019. november 28. 

 

Lőrincz György s.k. 

      polgármester 

 

 


