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E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2007. augusztus 02-i rendkívüli ülésére.

Tárgy: A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang
Kft. ellátási területének megváltoztatása.

Előterjesztő: Á c s János polgármester

Előkészítette: dr. Imre László jegyző

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

Meghívott: dr. Flórián Csaba ügyvezető
Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésétől szóló 2006. évi CXXXII. Tv. (továbbiakban:
Eftv.) és a végrehajtására kiadott 361/2006. (XII.28.) Korm. rendelet értelmében az
egészségügyi miniszter meghatározta kórházunk ellátási területét.

Mint ismeretes, az ellátási terület a korábbiakhoz képest csökkent. A balatonfüredi
kistérséghez tartozó Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon és Zánka települések mintegy 2300, az ajkai kistérséghez tartozó
Nyirád község pedig mintegy 1900 állandó lakossal a belgyógyászati és sebészeti szakmák
vonatkozásában már nem tartozik az ellátási területhez. Ez a területi ill. lakosságszám
csökkenés érinti a kórház kapacitáskihasználtságát és finanszírozását és kedvezőtlenül érin -
tette a települések lakosságát is. Ezt bizonyítja, hogy a Zánka és Térsége Egészségügyi
Intézményi Társulás elnöke levélben fordult hozzánk, mely szerint továbbra is a korábban már
megszokott tapolcai kórház ellátását szeretnék igénybe venni.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 13-i ülésén tárgyalta a kórház
eredeti ellátási területének helyreállításával kapcsolatos előterjesztést. Az abban az időben
hatályos kormányrendelet az ellátási területek módosítási lehetőségét csak a fenntartók közötti
megállapodás alapján tette lehetővé, ezért Képviselő-testületünk 118/2007. (IV.13.) Kt.
határozatával tárgyalások megkezdéséről döntött Veszprém Megye Önkormányzatával
valamint Ajka Város Önkormányzatával.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi LXXI. Tv. 33-35.§-
aival módosította a 2006. évi CXXXII. tv-t. A módosított Eftv. 5/A.§ (3) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat ellátási érdekből kezdeményezheti az érintett
egészségügyi szolgáltató fenntartójánál (tulajdonosánál) az egészségügyi szolgáltató a
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fentiekben hivatkozott kormányrendelet szerint megállapított ellátási területének módosítását,
amennyiben a módosítás az érintett területen élők szakellátáshoz való hozzájutását javítja.

Kórházunk biztonságos működése érdekében, mint fenntartónak, mindent meg kell tennünk,
hogy kórházunk jövőjét biztosítsuk.

Tekintettel arra, hogy a fentiekben jelzett települések már éltek az előzőekben jelzett
kezdeményezéssel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hatalmazzon fel a konkrét
tárgyalások megkezdésére úgy a Zánka és térsége, valamint Nyirád település
polgármesterével kórházunk ellátási területének növelése érdekében.

Kérem, hogy amennyiben a tárgyalások eredményeként a települések továbbra is kórházunk
ellátási területéhez kívánnak tartozni, hatalmazzon fel a Tisztelt Képviselő-testület a
megállapodások aláírására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete szükségesnek és fontosnak tartja,
hogy kezdődjenek tárgyalások a Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. Ellátási területének
helyreállítása érdekében.

Felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a tárgyalásokon
Tapolca Város Önkormányzatát mint
fenntartó, teljes jogkörben képviselje és a
tárgyalások eredményeképpen születendő
megállapodásokat aláírja.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Polgármester

T a p o l c a , 2007. július 30.

Á c s János s.k.
polgármester


