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E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére.

Tárgy: Városi Kórház – Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő
átalakulása.

Előterjesztő: Á c s János polgármester

Előkészítette: dr. Imre László jegyző
Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Általános Igazgatási Iroda
Décseyné Raposa Mária irodavezető

Meghívott: dr. Flórián Csaba főigazgató
Városi Kórház – Rendelőintézet

Megtárgyalja: Egészségügyi- és Szociális Bizottság
Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselőtestület !

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005.november 25-i ülésén 312/2005.
(XI.25.) Kt határozatával döntött a Városi Kórház – Rendelőintézet Közhasznú
Társasággá történő átalakításáról és 316/2005. (XI.25.) Kt. határozatával ütemtervet
fogadott el az átalakuláshoz szükséges feladatok elvégzéséhez. Ezen határozat 5. pontja
szerint az Önkormányzat és a Kht. között feladatátadási szerződés megkötése indokolt.

A Városi Kórház – Rendelőintézet átalakításával kapcsolatosan az ütemtervben
meghatározott feladatok ellátása a meghatározottak szerint történik. A Kht. Alapító
Okiratának aláírása megtörtént, a cégbírósági jegyzés iránti kérelem benyújtásra került.
Az érdekképviseleti szervekkel az egyeztetések befejeződtek. A költségvetési szerv
megszüntetési okiratainak előkészítése, a Kht. üzleti tervének elkészítése folyamatban
van.

A feladatátadási - közhasznúsági szerződés tervezet, mely a kórház vezetésével közös
munka, az előterjesztés mellékletét képezi.
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A szerződés értelmében a kht. minden olyan tevékenységet végezni fog, melyet jelenleg
a kórház, mint költségvetési szerv biztosít az állampolgárok számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés tervezetet megvitatni
szíveskedjék.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a feladatátadási-közhasznúsági
szerződés tervezetet jóváhagyja és
felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. február 15.

T a p o l c a , 2006. február 01.

Á c s János
polgármester
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Feladatátadási - közhasznúsági szerződés

( tervezet)

amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata ( képviselő: Ács János
polgármester) 8300 Tapolca, Hősök tere 15.) , mint társadalmi közös szükséglet
kielégítéséért felelős szerv ( a továbbiakban: önkormányzat) másrészről a dr. Deák
Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten
Közhasznú Társaság, Tapolca (képviselő: dr.Flórián Csaba ügyvezető) 8300 Tapolca,
Ady Endre utca 1-3. , mint kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szerv ( a
továbbiakban: társaság) között a Ptk. 59.§ (1) bekezdése alapján az alulírott napon és az
alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződő felek mindenek előtt rögzítik, hogy az önkormányzat ezen szerződés
megkötésével egyidejűleg Tapolca város és körzete vonatkozásában – Tapolca Városi
Kórház-Rendelőintézet költségvetési intézmény szervezeti formában –biztosítja az aktív
kórházi fekvőbeteg ellátást, a rehabilitációs ellátást és gondozást, valamint a járóbeteg
szakorvosi ellátást és gondozást.
Az önkormányzat, a fenti feladatok ellátására - egyszemélyes közhasznú társaságként-
megalapította a dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Társaságot.
Az önkormányzat költségvetési intézményét a társaság cégbírósági bejegyzését
követően megszünteti és a fentiekben felsorolt tevékenység ellátását a költségvetési
intézmény jogutódjaként működő közhasznú társaság szervezeti formában biztosítja.

Az Önkormányzat a Városi Kórház – Rendelőintézetben végzett tevékenység ellátását a
társaság részére átadja, és a társaság a feladatellátás felelősségét átveszi a 2.) pontban
megfogalmazott tevékenységek vonatkozásában.

2.) A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége:

A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c., pontjában
foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység.
2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
17. Rehabilitációs foglalkoztatás.

A társaság közhasznú tevékenysége keretében biztosítja az aktív kórházi fekvőbeteg
ellátás, a rehabilitációs ellátást és gondozást, valamint a járóbeteg szakorvosi ellátást és
gondozást.

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

85.11.03 Fekvőbeteg-ellátás
85.12.03 Járóbeteg-ellátás

Az alapellátás keretében a tevékenysége kiterjed:
85.11 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás
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Belgyógyászati osztály
Sebészeti osztály
Szülészeti osztály

85.11 Rehabilitációs ellátás és gondozás
Barlangterápia

85.12 Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás
Belgyógyászati szakambulancia
Sebészeti, traumatológiai szakambulancia
Nőgyógyászati szakambulancia
Tüdőgyógyászati szakambulancia
Belgyógyászati szakrendelés
Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés

Fül-, orr-, gége szakrendelés
Szemészet
Bőr-, és nemibeteg szakrendelés
Ideggyógyászati szakrendelés
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria, addiktológia
Tüdőgyógyászati szakrendelés
Kardiológiai szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Ortopédiai szakrendelés
Speciális diagnosztikai szakrendelés
Fiziko-, és mozgásterápiai szakrendelés
Foglalkozás egészségügyi szakellátás

Szakmai tevékenységet segítő és irányító szolgáltatás
Központi irányítás
Gondnokság
RTG diagnosztika
UH diagnosztika
Labor diagnosztika
Központi sterilizáló
Sebészeti műtő
Anaesthesiológia
Gyógyszertár
Patológia, kórszövettan
Egyéb szálláshely
Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés

3.) A fentiek alapján az önkormányzat a társaság közhasznú tevékenységét elismeri, a
társaság alapító okiratában, illetve ezen szerződésben foglaltak szerint.

4.) Az önkormányzat - anyagi lehetőségeihez képest, azok függvényében- a mindenkori
költségvetési rendeletében meghatározott előirányzat terhére támogatja a társaság
kiemelten közhasznú tevékenységét.
A támogatást az önkormányzat írásbeli megállapodás alapján folyósítja. A
megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatás összegét, a folyósítás idejét, módját, a
felhasználás célját és az elszámolás rendjét.
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A támogatás cél szerinti felhasználást a társaság felügyelő bizottsága ellenőrzi.

5.) A társaság az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján fogad el
támogatást. A szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás célját, az elszámolás feltételeit
és módját.
A cél szerinti felhasználást a társaság felügyelő bizottsága ellenőrzi.

6.) Az egészségügyi közhasznú tevékenység ellátását elsősorban az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított – mindenkor hatályos jogszabályok szerinti
finanszírozás szolgálja.
Az egészségügyi szolgáltatásokért felszámítható térítési díjakról a társaság belső
szabályzata rendelkezik.

A fenti bevételek, illetve díjak elszámolását a felügyelő bizottság ellenőrzi.

7.) Az önkormányzat a társaság alapításáról hozott 316/2005. (XI.25.) Kt. határozat
alapján megkötendő külön szerződések szerint biztosítja a társaságnak a közhasznú
tevékenysége ellátásához szükséges ingatlanokat és ingókat a külön szerződésekben
megjelölt jogcímen és feltételekkel.

8.) A társaság vállalja az önkormányzat Városi Kórház-Rendelőintézetében, mint
jogelőd szervezetben foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkozatását a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozó szabályai szerint, a
munkavállalók továbbfoglalkoztatását a Munka Törvénykönyve szerint valamint az
egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatását az esetükben alkalmazott
vonatkozó jogszabályok szerint, mint jogutód, a közreműködői és megbízási
szerződések jogfolytonosságát elismeri.
A társaság tudomással bír arról, hogy a Városi Kórház Rendelőintézet és az EDDSZ
által kötött kollektív szerződés hatályát a jogutódlás nem érinti.

9.) A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy alapító okirata szerinti közhasznú
tevékenységét -az anyagi lehetőségek függvényében- a lehető legmagasabb színvonalon,
a betegek megelégedésére látja el, biztosítja a betegjogok maradéktalan érvényesülését,
az ápolt betegek vallásgyakorlásának lehetőségét.

10.) A társaság együttműködik más, így különösen a Tapolca körzetébe tartozó
önkormányzatokkal, kistérségi és szakmai szervezetekkel, így különösen az orvos
kamarával, igény szerint szakmai segítséget nyújt azon civil szervezeteknek, amelyek
tevékenysége az egészség megőrzését, vagy helyreállítását szolgálja, illetve igénybe
veszi ilyen szervezetek, személyek ( önkéntes segítők, stb.) közreműködő segítését, ha
annak egyéb feltételei adottak.

11.) A társaság folyamatosan gondoskodik a közhasznú tevékenységéhez kapcsolós
adatok nyilvánosságra hozataláról a jogszabályokban előírtaknak és az alapító okiratban
foglaltaknak megfelelően, ezen adatokat a társaság honlapján is közzéteszi.

12.) Ezen közhasznúsági szerződést a felek határozatlan időre kötik azzal, hogy azt
bármelyik szerződő fél jogosult írásban, 6 hónapos felmondási idővel felmondani.
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13.) Ezen szerződést a felek saját honlapjukon nyilvánosságra hozzák.

14.) A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy ezen szerződés érvényességéhez az
alapító ( Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete) jóváhagyása szükséges.

15.) A szerződés – aláírást követő 30 napon belüli- cégbírósági letétbehelyezéséről a
társaság gondoskodik.

Ezen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírták.

Tapolca, 2006._________________

Tapolca Város Önkormányzata
Ács János

polgármester

dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang,
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Társaság, Tapolca

Dr.Flórián Csaba
ügyvezető

Záradék:

Ezen szerződést Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ___Kt.számú
határozatával jóváhagyta így a szerződés ________________napjával érvényesen
létrejött és hatályos.

Tapolca, 2006.__________________ Ács János
polgármester


