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Ügyiratszám: 1/299-6/2008.
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i ülésére.

Tárgy:

Kórház működési területének módosítása.

Előterjesztő:

Á c s János polgármester

Előkészítette: dr. Imre László jegyző
Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Meghívott:

Tapolcai dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
Dr. Németh Attila ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület !

Az egészségügyi ellátórendszer 2007. évi átalakítása előtt a tapolcai kórház ellátási
területéhez tartoztak Balatonfüred kistérségból Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló,
Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon és Zánka községek, melyeknek együttes
lakosságszáma 2296 fő. Az átalakítást követően ezek a települések a Veszprém Megyei
Önkormányzat Csolnoky Ferenc Kórháza ellátási területéhez kerültek.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 217/2007. (VIII.02.) Kt. határozatával
felhatalmazta Tapolca Város Polgármesterét, hogy folytasson tárgyalásokat a kórház ellátási
területének helyreállítása érdekében.
A tárgyalások eredményeként a Megyei Önkormányzat 91/2008. (VI.12.) MÖK határozatával
arról döntött, hogy elfogadja Tapolca Város Önkormányzata kezdeményezését és ezt
követően aláírásra került Megállapodás értelmében a fentiekben jelzett települések
visszakerültek a tapolcai kórház ellátási területébe. Sajnálatos módon – míg a tárgyalások
végig a belgyógyászatról és a sebészetről szóltak – a Megállapodásban rögzítésre már csak a
belgyógyászati fekvőbeteg ellátást került. Indokolt a Megállapodás 1. pontjának kiegészítése a
sebészeti fekvőbeteg ellátással, mert ezzel a kiegészítéssel válik teljessé a tárgyalásokon
elhangzottak rögzítése. (Az előterjesztés mellékletét képezi az eredeti Megállapodás.)
A Megállapodás kiegészítés elfogadását követően kérni kell az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézetétől a működési engedély, A
Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól a finanszírozási szerződés módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék:
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HATÁROZATI

JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város
Önkormányzat által kötött Megállapodás 1./ bekezdését az
alábbiak szerint kiegészíti:
„1./ Szerződő felek a 2006. évi CXXXII. Törvény 5/A §
(1) bekezdésében biztosított jogukkal élve a 2007.április
01-től érvényes ellátási területet a belgyógyászati és
sebészeti fekvőbeteg-ellátás vonatkozásában – a 2.
pontban meghatározottak szerint – módosítani kívánják.”
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

T a p o l c a , 2008. szeptember 4.

Á c s János s.k.
polgármester

