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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: Dr. Deák Jenő Kórház Kht. megszűntetése.

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző
Benczik Zsolt Irodavezető

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

Meghívott: Dr. Flórián Csaba főigazgató
Nagy Sándor gazdasági igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 255/2006. (X. 27.) Kt. határoza-
tában döntött a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. által
biztosított egészségügyi feladatellátás 30 év időtartamra történő átadásáról. A le-
folytatott közbeszerzési eljárás eredménye alapján a beruházási és vagyonhasznála-
ti, valamint az ellátási szerződések aláírására került sor 2006. november 14-én. A
szerződésekben az Önkormányzat vállalta, hogy a közhasznú szervezetet megszűn-
teti, az abban lévő feladatokat az újonnan létrehozott Tapolcai Dr. Deák Jenő Kór-
ház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére átadja.
Az új üzemeltető 2007. január 1-jével működését megkezdte, a korábbi Kht.-ban fog-
lalkoztatott munkavállalókat meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt átvette.

A cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (továbbiakban: Cgj.) 8. fejezete foglalkozik a cég jogutód nélküli megszűné-
sének és végelszámolásának eseteivel. A Cgj. 94.§ (1) bekezdése kimondja, hogy
végelszámolás csak akkor határozható el, ha a cég nem fizetésképtelen. A végelszá-
molás tárgya a cégnek az a vagyona, amellyel a cég végelszámolás kezdő időpontjá-
ban rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően a végelszámolás folya-
mata alatt szerez.

Mivel a Kht. gazdasági tevékenységet január 1-e óta nem végez, egyéb bevételt
szerző tevékenysége nincs, a végelszámolás megindítható.

A Kht. alapító okirata szerint a cég legfőbb szerve a Közgyűlés, jelen esetben a Kép-
viselő-testület.
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A Cgj. 98.§ (1) bekezdése szerint ennek a legfőbb szervnek kell határozatot hoznia a
cég jogutód nélküli megszűnéséről, a végelszámolás elrendeléséről, annak kezdő
időpontjáról és a végelszámoló személyéről. A végelszámolás kezdő időpontjában a
cégvezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, annak önálló képviseleti jogát
a végelszámoló veszi át. A végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a koráb-
bi ügyvezető a cég tevékenységét lezáró beszámolót készít, amelyet a kezdő naptól
számított legkésőbb 45. napon átad a végelszámolónak.

Végelszámoló személyének javaslom Nagy Sándor urat elfogadni, aki a Kht. gazda-
sági igazgatója tisztét is betölti, így a jogszabályi rendelkezések megtarthatóak és
mint belső személynek széleskörű ismeretei vannak a társaság működésével kapcso-
latban.

A végelszámolásnak akkor van helye, amennyiben a cég nem fizetésképtelen. A
Képviselő-testület 120/2006. (VI. 16.) Kt. határozatával a korábbi Tapolca Városi
Kórház és Rendelőintézet által felhalmozott 184.878.000,-Ft kötelezettségét a Dr.
Deák Jenő Kórház Kht. első mérlegbeszámolójának elfogadásáig (2007. május 31-ig)
felmentette.

A korábban említett vagyonhasznosítási és beruházási szerződés értelmében az új
üzemeltető ebben a tekintetben a Kht.-nak nem jogutódja, a szerződésben foglalt
egyéb garanciák és fejlesztési források vonatkozásában az összeg többszöröse térül
meg az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban.

Tehát a szerződés elfogadásának pillanatában ismerté vált az a tény, hogy a korábbi
intézmény gazdálkodásából eredő kötelezettség sem a Kht.-n, sem az új üzemeltetőn
nem követelhető, ennek értelmében a 2006. december 12-i ülésen az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet
módosításával Képviselő-testület megteremtette annak lehetőségét, hogy a behajt-
hatatlan vagy azzá minősített követelésekről a jogszabályban meghatározott módon
lemondjon.

A behajthatatlan követelésnek pontos jogszabályi előírásai megtalálhatóak a szám-
vitelről szóló 2000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rende-
letben is. Ezen jogszabályi helyek alapján a kórház, mint intézmény által felhalmo-
zott kötelezettség jogosultja az Önkormányzat, aki egyúttal, mint mögöttes felelős,
ezáltal kötelezettjének is tekinthető.

A Könyvvizsgáló Úrral már a korábbi testületi ülés előtt lefolytatott konzultáció
alapján, ezen követeléséről a képviselő-testület lemondhat, megteremtve a lehetősé-
gét a végelszámolásnak. A Kht. 2006. évi működése az egészségügyi szolgáltatások
egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 03.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2006. (VI. 16.) Korm. ren-
delet értelmében 2006. július 1-től a teljesítményvolumen szerinti finanszírozás vál-
tozása miatt oly mértékben vált instabillá, hogy a korábbi kedvező előjelek ellenére
a cég működtetése ellehetetlenült. E döntésnek eredménye az, hogy a Képviselő-
testület a döntését nem halogatva, azonnal határozott a működtetési forma változ-
tatásról és a működtető személyéről is. Ezáltal az önkormányzati vagyont megtart-
va a kórházat megmentette és a 2006. december hónapjában közzétett
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ágyszámstruktúra elosztást is figyelembe véve a korábbihoz képest kedvezőbb hely-
zetbe hozta.

Az Egészségügyi Minisztériumnak az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakí-
tásának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére kiírt pályázati
felhívásán 30 aktív ágy rehabilitációs ággyá történő átalakításával a Kht.
30.000.000,-Ft-ot nyert 2006. december hónapban, melyet működési költségekre fel-
használt, kiegyenlítve ezzel korábbi szállítói követeléseket. Így elmondható, hogy az
önkormányzattal szembeni nagy összegű kötelezettségen felül további 60 napon túli
kötelezettsége nincs. Szintén e pályázat keretében több Veszprém megyei egészség-
ügyi szervezettel együtt nyert a kht.13.200.000,- Ft-ot Egészségügyi ellátórendszer
fejlesztésére, amely pályázati összeg felhasználása a résztvevő intézmények eltérő
véleménye miatt egyenlőre nem felhasználható. Az összeget elkülönített bankszám-
lán kezeli a Kht., továbbá indokolt az önkormányzat mögöttes felelősségét átvállaló
megállapodás megkötése az új működtetővel, hiszen a pályázati cél eredménytelen-
sége esetén a részére folyósított finanszírozásból tarthatja vissza az OEP az össze-
get.

A Kht. megszüntetése – fentiekben is ismertetett indokok alapján – a feladatátadás
időpontjában nem valósulhatott meg, viszont a szükséges előkészítő lépéséket meg
kellett tenni és jelen pillanatban a feladatoktól megüresített társaság megszüntet-
hető.

Kérem az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szívesked-
jenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Deák
Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. kötelezett-
ségeként nyilvántartott 184.878.000,- Ft-ot azaz
Egyszáznyolcvannégymillió-nyolcszázhetvennyolcezer Forintot
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabálya-
iról szóló 10/2004.(IV.20.) Kt. rendelet 57.§ (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján elengedi.
Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges dokumen-
tumok aláírására.

Határidő: 2007.február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Deák
Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kiemelten Köz-
hasznú társaság jogutód nélküli megszűntetését 2007. március
1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás megindításával elhatá-
rozza és jóváhagyja. Utasítja Dr. Flórián Csabát, a társaság
ügyvezető igazgatóját, hogy a végelszámolás alapját képező a
cég tevékenységét lezáró beszámolót készítse el és adja át a
végelszámolónak.
Végelszámolóként megbízza Nagy Sándor,8400 Ajka, Széche-
nyi u.184. sz. (Szül: Szombathely, 1952. május 21. an: Frank
Anna) alatti lakost, hogy a vonatkozó jogszabályok betartásá-
val a végelszámolási eljárást folytassa le és annak eredményé-
ről szóló beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2007.december 31.
Felelős: polgármester, végelszámoló

Ács János s.k.
polgármester


