
4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 379 /2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2007. június 26-i ülésére

Tárgy: Rendkívüli támogatási kérelem

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Marton József alpolgármester

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

Meghívott: Tóth János Zoltán Városi Sportegyesület elnöke
Tapolca, Sümegi út 23.
Kordik Csaba edző, Női Kézilabdacsapat képviselője
Tapolca, Kossuth u. 22.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai Városi Sportegyesület keretei között működő Női Kézilabda-
csapat a 2006/2007. évi NB-II-es bajnoki szezonban bajnokságot
nyert.
Szeretnének indulni a 2007/2008. évi NB-I/B. bajnokságban, azonban
a magasabb osztály követelményei (nevezés, játékvezetői díjak, stb.), a
megnövekvő utazási költségek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésük-
re. Az általuk készített költségvetés az előterjesztés 1. sz. mellékletét
képezi.

Több lehetséges támogatóval is tárgyalások folynak, de elengedhetetlen
Tapolca Város Önkormányzatának segítése is. A rendkívüli támogatás
iránti kérelem tárgyalását indokolja, hogy az újonnan induló bajnok-
ságba a nevezési határidő 2007. június 30.

Az Egyesület és a Női Kézilabdacsapat képviselői a bizottsági és a tes-
tületi üléseken részletesebb tájékoztatást is tudnak adni a kialakult
helyzetről, a nehézségekről.

A rendszerváltozást közvetlenül megelőző időszakban volt már rá pél-
da, hogy a Tapolca-i férfi kézilabdacsapat a legmagasabb osztályba ju-
tott, azonban a nevezéshez, az induláshoz szükséges anyagi források
hiánya miatt a bajnokságban részt venni nem tudtak, ezáltal városun-
kat sem tudták szélesebb körben képviselni.
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Tapolca Város Önkormányzata fontosnak és szükségesnek tartja vala-
mennyi sportág támogatását, amelyek fedezetét évente költségveté-
sében biztosítja.
A Tapolcai Városi Sportegyesület keretei között működő női kézilabda
szakosztály 2007. évi rendkívüli támogatására 3 millió Ft összeget ja-
vasolok biztosítani. Ez az összeg és a már elfogadott 2007. évi 1.800
eFt támogatás második félévi része, valamint a szponzori pénzek lehe-
tővé tehetik a 2007/2008. évi bajnokságban való indulást. Természe-
tesen 2007. évi támogató döntésünk egyúttal erkölcsi kötelezettségvál-
lalás is a 2008. évi költségvetési támogatáshoz.
A 2007. évi támogatás Tapolca Város 2007. évi költségvetéséről és a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007.(II.14.)
Kt. rendelete 25. Cím Tartalékok, Általános tartalékok 10 millió Ft ösz-
szegű előirányzatából biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megvitatni és
döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Városi Sportegyesület Női Kézilabda szakosz-
tályát rendkívüli, 3.000 eFt, azaz: Hárommillió Ft ösz-
szegű támogatásban részesíti, amennyiben a
2007/2008. évi NB-I/B bajnokságban nevezésüket el-
fogadják.
A támogatás összegét Tapolca Város 2007. évi költ-
ségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2007.(II.14.) Kt. rendelete 25.
Cím Tartalékok, Általános tartalékok 10 millió Ft ösz-
szegű előirányzatából biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Tapol-
cai Városi Sportegyesülettel kötött támogatási szerző-
dés módosítására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
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II.

Tisztelt Képviselő-testület!

A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalko-
zások támogatásáról szóló többször módosított 229/2001. (XII.5.)
Kormányrendelet értelmében a háziorvosi és házi gyermekorvosi szol-
gáltató, ha

 Egy rendelő helyiségben egy orvosi praxis működött 25.000
Ft/hónap,

 Egy rendelő helyiségben kettő vagy több orvosi praxis működött
40.000 Ft/hónap eszköztámogatásra volt jogosult, egyenlően
megosztva a praxisok között.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati szolgáltató ingatlantámo-
gatásának mértéke:

 Egy rendelő helyiségben egy orvosi praxis működése esetén
25.000 Ft/hónap,

 Egy rendelő helyiségben kettő vagy több orvosi praxis működése
esetén 30.000 Ft/hónap egyenlően megosztva a praxisok között.

Fogászati alapellátást nyújtó fogorvosi szolgáltató eszköztámogatásá-
nak mértéke:

 Egy rendelő helyiségben egy orvosi praxis működése esetén
35.000 Ft/hónap,

 Egy rendelő helyiségben kettő vagy több orvosi praxis működése
esetén 60.000 Ft/hónap egyenlően megosztva a praxisok között.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 32. §-a a fenti tá-
mogatást 2007. január 1-i hatállyal megszűntette.
A jogszabály kedvezőtlen módosítását több, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó házi- és gyermekorvos jelezte felénk.

Tapolca egészségügyi ellátásának biztosítása, minőségi javítása érde-
kében javasolom a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati szolgál-
tató vállalkozások (15 db praxis) működéshez szükséges eszköztámo-
gatását. Figyelemmel a 2007. évi költségvetésünk teherbíró képességé-
re 150 eFt/praxis támogatási mérték biztosítását javasolom, amely Ta-
polca város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2007.(II.14.) Kt. rendelete 25. Cím Tartalé-
kok, Általános tartalékok 10 millió Ft összegű előirányzatából biztosít-
ható.
Az Egységes Európai Alapokmányban foglalt versenytorzító hatás ti-
lalma ebben az esetben érvényesül, ezáltal nem minősül támogatásnak
a pénzeszköz átadása, hisz az adott szerv területén tevékenykedő va-
lamennyi vállalkozás részesül benne.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni
és döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca-i háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogászati
szolgáltató vállalkozások (15 db praxis) működéshez
szükséges eszköztámogatásra 150 eFt/praxis összegű
támogatást biztosít.
A támogatás összegét Tapolca Város 2007. évi költ-
ségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2007.(II.14.) Kt. rendelete 25.
Cím Tartalékok, Általános tartalékok 10 millió Ft ösz-
szegű előirányzatából biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
egészségügyi szolgáltató vállalkozásokkal támogatási
szerződés aláírása.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

T a p o l c a, 2007. június 22.

Á c s János sk.
polgármester
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