5. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/148-24/2007.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Dr. Deák Jenő Kórház Kht. –val kapcsolatos döntéshozatal

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Nagy Sándor végelszámoló
Dr. Imre László jegyző
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt Irodavezető

Megtárgyalja:

Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívott:

Dr. Flórián Csaba főigazgató
Nagy Sándor végelszámoló
Gazda Piroska könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 331/2005.(XII.20) Kt. határozatával döntött a
Tapolca Városi Kórház és Rendelőintézet szervezeti forma változtatása kapcsán a közhasznú
szervezet végleges alapító okiratának elfogadásáról. A végleges formába öntést előzőleg a
314/2005. (XI.25.) Kt. határozat elfogadása tette lehetővé, mely tartalmazta azokat a kritériumokat, melyeknek az új társaság alapító okiratába feltétlenül be kell épülniük.
A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2006. február 14-én kibocsátott Tanúsítványa
alapján a közhasznú szervezet bejegyzését megkezdte. A kibocsátott hiánypótlási felhívás teljesítését követően a társaság bejegyzése a Cégbíróság Cg.19-14-500073/3 számú végzésével 2006.
május 25-én megtörtént. Így a társaság működését megkezdhette, azonban tényleges gazdasági
tevékenységét a korábbi Városi Kórház és Rendelőintézet, mint intézmény megszűnésével 2006.
augusztus 1-vel indította el.
Az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásának kedvezőtlen változásai miatt azonban a Képviselő-testület kénytelen a tapolcai kórház megmentése érdekében gyors és hatékony lépéseket
tenni, így közbeszerzési eljárás keretében alkalmas üzemeltető került kiválasztásra, aki 2007.
január 1-től új gazdasági társaság alapításával megkezdte működését. Az alapító 11/2007.(II.13.)
Kt. határozatával a feladat nélkül maradt társaság megszüntetéséről döntött, s mivel a korábbi
költségvetési szerv által felhalmozott adósságot elengedte, a végelszámolási eljárás megindíthatóvá vált.
A végelszámolási eljárás keretei több jogszabályban is szabályozott keretek között lehetséges,
így figyelemmel kellett lenni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire is.

A Kht. rövid működése alatt a már korábban említett rendszer finanszírozási változásai miatt,
valamint a korábbi intézménytől átvett kötelezettségei miatt, nem tudta a belé fektetett reményeket teljesíteni, vállalkozási tevékenységéből 2006. évben mindössze 51.000,-Ft adófizetés utáni
eredménye keletkezett, közhasznú tevékenysége alapján viszont 48.010,-eFt vesztesége keletkezett. 2007. január 01-2007. február 28-ig terjedő időszakban az összköltségeljárással készített
eredménykimutatás alapján már kedvezőbbé alakult a kép, amely szerint 49.871,- eFt mérleg
szerinti eredménye keletkezett. Az alapításkor rendelkezésre bocsátott 1.000,-eFt alaptőke az
alapító önkormányzathoz visszautalásra került. Természetesen az alapító vagyon tárgyi eszköz
részét képező klímaberendezés továbbra is az önkormányzat tulajdonában van nyilvántartva, de
helyileg a jelenlegi feladatellátás szolgálja a kórház területén. Javasoljuk a jelenlegi üzemeltető
használatába átadni, annak karbantartási és állagmegóvási kötelezettségének vállalása mellett.
A Kht. Aktív időszakára vonatkozó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. A
könnyvvizsgáló véleménye szerint is Tapolca Város Önkormányzata folyamatosan az egészségügyi feladatellátás folyamatos biztosítása mellett kereste a megfelelő gazdasági megoldásokat. A
finanszírozási rendszer változása miatt tett lépések a biztonságos megoldás útjának keresése
mentén, az alapító okiratban vállalt kötelezettségek betartása mellett zajlottak. A könyvvizsgálói
jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.
A Kht. Felügyelő Bizottsága szintén megtárgyalta 2007. május 30-án a társaság működéséről
szóló beszámolót azt egyhangúlag elfogadta. A Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve szintén
az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztés elkészítéséhez felhasznált anyagok, mérlegbeszámolók az Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodán megtekinthetőek.
Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Deák Jenő KórházRendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Társaság 2006. május 26.-2006. december 31. és 2007.január 01.2007. február 28. közötti időszakra vonatkozó közhasznú jelentését megismerte, azt jóváhagyja. Az időszak alatti tevékenységéről szóló mérlegbeszámolót elfogadja.
Az alapítói vagyon részét képező berendezést a feladatellátáshoz kapcsolódóan térítésmentesen a jelenlegi üzemeltető használatába adja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges alapító teendők ellátására, valamint a cégnyilvántartásból történő törlés kezdeményezésére.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Polgármester, Végelszámoló

Ács János s.k.
polgármester
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