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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

a Képviselő-testület 2015. november 6-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program forrásaiból meg-

valósult, „A regionális szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli 
Régióban” című KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 kódszámú projekthez 
kapcsolódó támogatási szerződés lezárása, javaslat új eszközbe-
szerzést támogató szerződés megkötésére 

 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda  

Parapatics Tamás pályázati referens 
    
Megtárgyalja: Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandók:  Deák Jenő Kórház 
   dr. Lang Zsuzsanna főigazgató  
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A tapolcai Deák Jenő Kórház képviseletében dr. Lang Zsuzsanna főigazgató a csatolt kére-
lemmel fordult hozzánk (1. számú melléklet). 
 
A dokumentumcsomag részletesen tartalmazza a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a 
Dunántúli Régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú projekthez kap-
csolódó, a projekt forrásai kiegészítésére köztünk létrejött és fennálló támogatási szerződés 
teljesítésével kapcsolatos történéseket. 
 
Ezeket összefoglalóan a következők szerint mutatjuk be: 
  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2014. (V.21.) Kt. számú határozatával 
a megkezdett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dunántúli Régióban” című, KDOP-
5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú projekt forrásai kiegészítésére legfeljebb 77.876.718,- 
Ft összeget biztosított.  
A támogatási szerződés 2015. május 6.-án megkötésre, majd 2015. június 20.-án módosításra 
került az építési időtartam változása miatt. 
Támogatott a szerződés szerint a támogatási összeget a projekt keretei között elszámolható 
költségek és tevékenységek (építési és eszközbeszerzési célok) részbeni fedezetére, a szerző-
dés kötelező mellékletét képező, a Deák Jenő Kórház Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése 
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú pályázathoz kapcsolódó támogatás elnevezésű eszköz-
lista táblázatban rögzítettek szerint használhatja fel. 
 
Támogatóként a táblázatban felsoroltak beszerzéséhez, teljesítéséhez 66.812.894,- Ft összeget 
átutaltunk.  
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Támogatottól a Támogatási Szerződés 2. számú módosítására irányuló kérelem kiegészítését 
kértük a hivatkozott projekt eszközbeszerzéséhez korábban kapcsolódó, az egyéni tálcás ét-
keztetési rendszer bevezetés költségeit tartalmazó, majd Támogató által – a 2015. augusztus 
24.-i kérelemben közölt, elvetett megvalósítás miatt – megváltoztatni tervezett eszközlistával 
kapcsolatban.  
A megküldött megrendelés és árajánlatok dokumentumokból megállapítható, hogy a felsorolt 
számítógépek, orvostechnikai eszközök, használati tárgyak, készülékek, bútorok nyilvánvaló-
an nem tartoznak a tárgyi projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló, annak keretében be-
szerzendő és elszámolható eszközök sorába, nem képezték a „Deák Jenő Kórház – KDOP 
eszközbeszerzés” közbeszerzés részét, így a hatályos támogatási szerződés 2. számú mellékle-
te (eszközlista táblázat) ezt tartalmazóan nem módosítható. Az elszámolási határidő változta-
tására irányuló kérelemmel egyetértünk. 
 
Az előzőkben írt feltételekkel a Támogatási Szerződés 2. számú módosítása aláírásának aka-
dálya nincs. Ezt követően a Támogatási szerződés szerinti elszámolással a szerződés teljesül 
és megszűnik. Ez megfelel az erről szóló 60/2014. (V.21.) Kt. számú határozat feltételeinek.  
 
Figyelembe véve az önkormányzati költségvetés teherbíró képességét, fontosnak tartjuk 
ugyanakkor, hogy a Deák Jenő Kórház orvostechnikai eszközállománya a megelőzés és gyó-
gyítás érdekében folyamatosan gyarapodjon, feleljen meg az aktív betegellátás követelménye-
inek, így a már megrendelt EC-530FI típusú Video-kolonoszkóp beszerzését támogatni kíván-
juk, a vételár fedezete – külön támogatási szerződésben – a 2015. évi önkormányzati költség-
vetés általános tartaléka terhére biztosítható.  
 
A képviselő-testület támogató döntését követően a pénzeszköz utalható. Ez a hatályos 1/2014 
számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás a szerződések alapján történő kifizetésekre 
vonatkozó belső szabályokról alapján történhet, amely szerint  „ A szerződés pénzügyi teljesí-
tésének feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a szerződő félnek nincs lejárt adó- vagy köz-
tartozása, továbbá más jellegű tartozása az önkormányzat, annak intézményei vagy gazdasági 
társaságai felé”. 
Figyelemmel azonban a 2015. október 16-án az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok felé fennálló szállítói tartozásuk kezeléséről tartott egyeztető megbeszélésen elhangzot-
takra – miszerint a fennálló teljes tartozás egyösszegű rendezése az intézményi alulfinanszíro-
zott működtetés miatt nem lehetséges – ezt megértve a tartozás részletfizetéssel való megfize-
tése a betegellátás biztonsága érdekében megállapodásnak tekinthető, így az erről szóló meg-
állapodás aláírását követően a Deák Jenő Kórház lejárt tartozással nem rendelkezne az előző-
ben hivatkozott önkormányzati szabályozás alapján.  
 
Az előzőkben leírtakról a tapolcai Deák Jenő Kórház főigazgatója Tapolca Város Polgármes-
tere 2015. október 30.-án kelt levelében már tájékoztatásra került, kérelmét ezt követően nyúj-
totta be felénk. 
 
A napirendhez kapcsolódva szeretném képviselőtársaimat és rajtuk keresztül városi közössé-
günket is tájékoztatni a fentiekben leírt közvetlen támogatáson túl a tapolcai kórházfejlesztést 
támogató tevékenységünkről: 
 
 Önkormányzati és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságunk költségvetéséből 

részben vagy egészben vállaltuk/vállaljuk a folyamatban lévő TIOP-2.2.6-12/B-2013-
0018 kódszámú fejlesztési projekt megvalósulásához elengedhetetlen előkészítési, 
megvalósítási – mintegy 28.400 eFt – költségeket: 
 
 tervezés, előkészítés       1.000 eFt, 
 kivitelezés (bontás, építés)    11.500 eFt, 
 közművek (ivóvíz, csatorna, távhő, villany)   15.900 eFt, 
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 a következő beruházásokra, munkálatokra: 
 

• az Országos Mentőszolgálat tapolcai állomása ki és behajtó útvonalának 
tervezése, kivitelezése,  

• a mentőszolgálati személyzeti parkoló területbiztosítása, kiépítése, 
• az Ady Endre utcai jelenlegi bejárati épület bontása, az innen becsatlakozó 

közművek kiépítése, szétválasztása, az új közterületi gazdasági bejárat léte-
sítése. 

 
 Segítően járultunk hozzá a más vállalkozás által végzett, de kórházi működéshez 

elengedhetetlen laborszolgáltatás üzemeltetéséhez ideiglenes épület biztosításával 
az analizáló automaták és a személyzet elhelyezéséhez. 
 

 Saját intézményünkben kedvezményesen biztosítottunk helyet a rehabilitációs ellá-
tás fekvőbetegeinek a kivitelezés időtartama alatt. 
 

 A Deák Jenő Kórház Ápolási osztálya betegei részére az átalakítás, felújítás időtar-
tama alatt biztosítjuk/biztosítottuk az elhelyezést.  
 

 A tulajdonunkban lévő termálkútból térítésmentesen biztosítottuk a gyógyászati ke-
zelésekhez szükséges vízkontingenst, közműfejlesztési hozzájárulás kivetése nélkül 
járultunk hozzá a keletkező használt víz csapadékcsatornába történő bevezetéséhez. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását!  
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Támo-
gató a tapolcai Deák Jenő Kórház, mint Támogatott részére a 
megkezdett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dunán-
túli Régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító 
számú projekt forrásai kiegészítésére 60/2014. (V.21.) Kt. szá-
mú határozatával legfeljebb 77.876.718,- Ft, azaz Hetvenhétmil-
lió-nyolcszázhetvenhatezer-hétszáztizennyolc forint támogatási 
összeget biztosított.   
 
A 2015. május 6.-án megkötött Támogatási szerződés szerint 
Támogatott a támogatási összeget a szerződés kötelező mellék-
letét képező, a Deák Jenő Kórház Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú pályázathoz 
kapcsolódó támogatás költségterve elnevezésű eszközlista táblá-
zatban rögzítettek szerint az elszámolható költségek és tevé-
kenységek részbeni fedezetére használhatta fel: 
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 eszközbeszerzésre  legfeljebb 50.024.044 - Ft, 
azaz Ötvenmillió-huszonnégyezer-negyvennégy forint, 
 

 építés, felújítás céljaira, legfeljebb 27.852.674,- Ft, 
azaz Huszonhétmillió-nyolcszázötvenkettőezer-
hatszázhetvennégy forint  

 
pénzösszeget fordíthatott. 
 
 
Támogatott a megvalósítás 2014-2015 években végzett folyama-
tában a projekt részét képező célokra a legfeljebb felhasználható 
támogatási összegből 
 
 eszközbeszerzésre   38.960.220 - Ft, azaz 

Harmincnyolcmillió-kilencszázhatvanezer-kettőszázhúsz 
forint, 

 építésre, felújításra,    27.852.674,- Ft, azaz  Hu-
szonhétmillió-nyolcszázötvenkettőezer-
hatszázhetvennégy forint  

 
összeget használt fel. 
 
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fel-
használható és felhasznált pénzeszközöket figyelembe véve 
60/2014. (V.21.) Kt. számú határozatát módosítja, 66.812.894,- 
Ft, azaz Hatvanhatmillió-nyolcszáztizenkétezer-
nyolcszázkilencvennégy forint összegű támogatást biztosít a ta-
polcai Deák Jenő Kórház részére a hatályos Támogatási Szerző-
désben rögzített módon.  
 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a felhasználással, 
elszámolással kapcsolatos határidő változását tartalmazó Támo-
gatási Szerződés módosítás aláírására, a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

  Határidő: 2015. december 31.  
Felelős: polgármester 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

II. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelem-
be véve az önkormányzati költségvetés teherbíró képességét – 
fontosnak tartja, hogy a Deák Jenő Kórház orvostechnikai esz-
közállománya a megelőzés és gyógyítás érdekében folyamato-
san gyarapodjon, feleljen meg az aktív betegellátás követelmé-
nyeinek. 
A Deák Jenő Kórház által már megrendelt EC-530FI típusú Vi-
deo-kolonoszkóp beszerzését támogatja, a vételár fedezetét, 
4.445.000 - Ft összeget a 2015. évi önkormányzati költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja.  
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Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatás fel-
használása ellenőrzését is biztosító Támogatási Szerződés alá-
írására, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

  Határidő: 2015. december 31.  
Felelős: polgármester 
 
 

 
Tapolca, 2015. november 5. 
 
 
 
 
         Dobó Zoltán 
         polgármester   
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