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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. március 24-i ülésére 
 
Tárgy: Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
  fenntartási költségtérítés megfizetésének ügye 
Iktatószám: LMKOH/403/5/2016. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület!  
 
  

A Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésén tárgyalta a „Jankahidy Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. kérelme” tárgyú napirendi pontot és 131/2013. (IX. 12.) határozatában (továbbiakban: 
határozat) döntött arról, hogy javasolja a Jankahidy Bt. képviselőjének dr. Jankahidy Andreának a 
szerződés módosítását olyan formában, hogy az a Képviselő-testület 2012. április 26-án elfogadott 
„Az egészségház épületében az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok fenntartási 
költségtérítése”tárgyú napirendi pontnál elfogadott számítási mód szerint történjen. A határozatban 
felhatalmazást kaptam a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (továbbiakban: 
Jankahidy Bt.) kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására és aláírására, amennyiben a 
Jakahidy Bt. képviselője elfogadja az önkormányzat javaslatát. 

 
A Képviselő-testület határozata 2013. szeptember 16. napján megküldésre került a Jankahidy 

Bt. jogi képviselőjének, aki azt 2013. szeptember 20. napján átvette. Ezt követően dr. Zsámboki Béla 
ügyvéd levelében jelezte, hogy továbbra is a produktív és improduktív terület nagyságát vitatatják, és 
kérte, hogy a közös használatú helyiségek vonatkozásában a Jankahidy Bt. részére 20,80 m2-re állítsa 
ki a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a számlát. A határozat 
megküldését követően arra vonatkozóan, hogy a felajánlott szerződés-módosítással kívánnak-e élni 
sem a jogi képviselő, sem a Jankahidy Bt. képviselője nem nyilatkozott, így arra nem került sor, és a 
Hivatal a számlákat a jelenleg is érvényes szerződés alapján állította és állítja ki, míg a doktornő 
továbbra is az általa alkalmazott számítási mód szerint fizetett és fizet. Az elmúlt időszakban több 
alkalommal is folytattam tárgyalásokat dr. Jankahidy Andreával és jogi képviselőjével, melynek során 
ragaszkodtam a Képviselő-testület fentiekben hozott döntéséhez. A Jankahidy Bt. képviseletében dr. 
Zsámboki Béla ügyvéd az előterjesztés mellékletét képező kérelmet terjesztette elő. A Hivatal 
Pénzügyi Irodájának könyvelési adatai alapján a Jankahidy Bt-nek 2016. február 29. napjáig 516.531.- 
Ft meg nem fizetett fenntartási költségtérítés tartozása áll fenn. Tájékoztatom T. Képviselő-társaimat, 
hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 
13/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdés a) pontjában és a 13. § (3) bekezdés a) 
pontjában foglaltak figyelembevételével: Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás joga 100 
ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a Képviselő-testületet illeti meg. A követelésről részben 
vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását. 

 
 

Fentiek alapján kérem T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozatok 
meghozatalára 
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I. Határozat-tervezet 

 
……./2016.(……) ÖH. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
fenntartási költségtérítés megfizetésének ügye 

 
Határozat 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jankahidy 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaságnak Lajosmizse Város Önkormányzata felé 2016. február 
29. napjáig fennálló tartozásáról lemond. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 
 
 

 
II. Határozat-tervezet 

 
……./2016.(……) ÖH. 
Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 
kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés 
módosítása 

Határozat 
 
 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a 

Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 2016. március 1. napjától a fenntartási 
költségtérítést a 63/2012. (IV.26.) ÖH.-ban foglaltak szerint fizesse meg. 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Jankahidy Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására és aláírására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. március 24. 

 
 

 
Lajosmizse, 2016.március 10.         
 
 
 
 

Basky András sk. 
           polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 

 
 

 


