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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 4-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Gépjármű beszerzése a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné közművelődési és intézményi referens

Megtárgyalja:

Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók:

Tóth Csaba, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által fenntartott háziorvosi ügyelet használatában levő autó
elöregedett, nem alkalmas a további biztonságos feladat ellátására.
A költségvetés tervezésének időszakában a lízingszerződés útján megvalósuló
gépjárműbeszerzés látszott célravezetőnek, ennek figyelembe vételével történt az
önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása is.
A szerteágazó és bonyolult ügyintézés miatt a Társulás elállt a lízingtől és új autó beszerzése
mellett döntött, oly módon, hogy a vásárlás a teljes beszerzési költség megfizetésével
történik meg, a költségek lakosságszám alapján történő felosztásával.
A gépjármű beszerzési ára 4 555 000 Ft, ebből Tapolca Város Önkormányzatára 2 058 860Ft
megfizetése jut, mely összeget Önkormányzatunk - számla ellenében - közvetlenül a
gépjárműkereskedőnek fizet meg. A hozzájárulás arányában Tapolca város 45,2%-ban
tulajdonjogot is szerez a Suzuki Vitara 1,6GL+4WD típusú gépjárműben.
A háziorvosi ügyeleti feladatokra Tapolca város által 2017. június 30-áig befizetett
hozzájárulás (86 Ft/állandó lakos/hó) csak a gépjármű lízingelésére vonatkozó összeget
tartalmazta, mely esetünkben 443 141 Ft (2017. január1-jétől-június 30-áig terjedő időszakra
vonatkozó befizetés).

Ezt az összeget a Társulás visszautalja a számlánkra, ezért önkormányzatunknak a 2 058 860
Ft-hoz 1 615 719 Ft-ot kell a tartalék terhére plusz forrásként biztosítani. Természetesen,
miután a lízingszerződés útján történő beszerzés meghiúsult az ügyeleti hozzájárulás összege
is módosul (86 Ft/állandó lakos/hó), ami a feladatellátásra kötött megállapodás
módosításával jár. A megállapodás módosítását a Társulás dolgozza ki, és döntést is kell
hoznia a módosításról.
A Társulás elnökének a tárgyban a
mellékletét képezi.

Képviselő-testületnek írt

levele az előterjesztés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi
ügyeleti feladatok biztonságos ellátása érdekében 1 615 719 Ftot biztosít gépjármű vásárlására, Tapolca Város Önkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.20.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet általános tartalék jogcím terhére.
A vásárlással az Önkormányzat 45.2 %-ban tulajdonjogot szerez a
megvételre kerülő Suzuki Vitara 1,6 GL+ WD típusú
gépjárműben.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés, valamint
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Szolgálata által fenntartott
háziorvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2017. július 24.
Dobó Zoltán
polgármester

