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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április hó 26. napján megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén fogadta el a 113/2008. (IV.26.) Kt., valamint 114/2008. (IV.26.)
Kt. sz. határozatait. A 114/2008. (IV.26.) Kt. sz. határozatával arról döntött a Képviselő-
testület, hogy a Körmendi, Mezőtúri Városi Önkormányzatokkal, valamint a Medisyst Kft-vel
közös megállapodás keretében, mint közszolgáltatásért felelős szervek a teljesítmény volumen
korlát közös kezelését kezdeményezik 2008. február 01-től visszamenőleg az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület, hogy ezen határozat alapján megállapodás aláírás-
ra került és a fenntartói jogokat gyakorló Medisyst Kft. visszaigazolása alapján az OEP a ter-
vezett változtatást befogadta.

A 113/2008. (IV.26.) Kt. sz. határozatával a Képviselő-testület arról döntött, hogy a teljesít-
mény volumen tárgyévi időarányos része, 34.246.576 német pontszám 2008. április 01. napjá-
tól 2008. szeptember 31. napjáig átcsoportosításra kerüljön, ennek érdekében felhatalmazta
Tapolca Város Polgármesterét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával tárgya-
lást folytasson le, és a tárgyaláson elérhető legkedvezőbb áron történjen meg az átcsoportosí-
tás, illetve a szerződés aláírása. Az előzetes tárgyalások megkezdődtek, a fenntartói jogokat
gyakorló Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi,
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével, a tárgyalások azonban meg-
akadtak, mivel a közel 35.000.000 német pont ellenértékeként a várt 20-25 %-os szintnél je-
lentősen alacsonabb árajánlatot (17 %) kaptunk. Időközben megkereste Kórházunkat a
Vasútegészségügyi Kht (1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37., képviseli: Dr. Pásztélyi Zsolt
ügyvezető igazgató), akik 35.000.000 német pont teljesítmény volumen átadását kezdemé-
nyezték 2008. május 01-től kezdődően 2008. december 31-ig bezárólag 13.286.000 Ft ösz-
szegben, amely megközelítőleg 26 %-os eladási árat jelent.



2

Látható, hogy az utóbb érkezett ajánlat kedvezőbb helyzetbe hozza Kórházunkat, erre
való tekintettel javaslom, hogy a 113/2008 . (IV.26.) Kt. sz. határozatunkat vonjuk vissza és
az új paramétereknek megfelelően 35.000.000 német pont erejéig 2008. május 01. és 2008.
december 31. között teljesítmény-volumen átadását biztosítsuk a Vasútegészségügyi Kht. ré-
szére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. novem-
ber 14. napján kelt feladat-ellátási szerződés változatlanul hagyása
mellett hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft., mint egészségügyi szolgálta-
tó és a Vasútegészségügyi Kht. (1068 Budapest, Rippl-Rónai u.
37.), mint egészségügyi szolgáltató között a teljesítmény volumen
tárgyévi időarányos összege - 35.000.000.- német pontszám - át-
csoportosításra kerüljön 2008. május 01. napjától 2008. december
31. napjáig.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a teljesítmény-
volumen átcsoportosítás ellenértékének minimum összegét nem ál-
lapítja meg. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét arra,
hogy a közszolgáltatásért felelős Vasútegészségügyi Kht. (1068
Budapest, Rippl-Rónai u. 37.) tárgyalást folytasson le, és a tárgya-
láson elérhető legkedvezőbb ellenértékért a teljesítmény-volumen
átcsoportosításról szóló szerződést írja alá. A teljesítmény-volumen
átcsoportosításáról szóló szerződés alapján befolyó ellenértéket a
Dr Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. számá-
ra kell átutalni.

A teljesítmény-volumen átcsoportosítása a Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. egészségügyi szakellátási kö-
telezettségét nem érintheti.

Egyúttal a 113/2008. (IV.26.) Kt. sz. határozatát visszavonja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Tapolca, 2008. május 08.

Ács János s.k.
polgármester


