
4. napirend Ügyiratszám: 1/503/2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolcai háziorvosok és házi gyermekorvosok támogatásának
jóváhagyása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:   Ughy Jenőné jegyző 
Önkormányzati és Igazgatási Iroda

   dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése a helyi önkormányzatok 
feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a 
praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
kialakítását.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az orvosi körzetek kialakításáról szóló 
9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján 7 háziorvosi körzet és 3 gyermekorvosi
körzet működik. A diszeli városrész háziorvosi körzete vegyes körzet, felnőtt és gyermek 
betegeket egyaránt ellát.

Tapolcán az alábbi háziorvosok és házi gyermekorvosok látják el az egészségügyi alapellátást:

Ssz. Név Vállalkozás Cím
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1. Dr. Kazári László Dr. Kazári és Társa Bt. Ady u. 9.

2. Dr. Varga István vállalkozó orvos Kazinczy tér 5.

3. Dr. Cséri Tamás Dr. Cséri és Társa Bt. Május 1. u. 8/C

4. Dr. Sőth Tamás Altamed Bt. Május 1. u. 8/C. 

5. Dr. Huberth János vállalkozó orvos Deák F. u. 10

6. Dr. Stark Elek vállalkozó orvos Ady Endre u. 8/2.

7. Dr. Piedl Endre vállalkozó orvos Szabó E. u. 28/1.
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k 8. Dr. Dorner Mária
Dr. Dorner Gyermekgyógyász
Bt.

Berzsenyi D. utca 7.

9. Dr. Szabó Gabriella vállalkozó orvos Batsányi J. u. 7.

10. Dr. Sövényházi Ilona Dr. Sövényházi és Társa Bt. 8281 Szentbékkálla, Toldi u. 5.
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása - a 39/C. § szerint - lehetőséget adott 
arra, hogy már 2015. évben az önkormányzat a helyi rendeletében adómentességet,
adókedvezményt állapítson meg vállalkozók számára. A (4) bekezdés szerint az
önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, 
kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az 
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek
valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. 

A vállalkozó háziorvosok kérelmet nyújtottak be az adómentességre vagy az
adókedvezményre.
Tapolca Város Önkormányzata a 2015. november hónapban esedékes helyi adórendelet
felülvizsgálatakor nem biztosított adómentességet vagy adókedvezményt.

A kérelmezők a jogosultságot a betegellátás színvonalának javítása érdekében kívánták volna 
felhasználni, ez a cél a közérdeknek megfelel, ezért a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a fenti háziorvosok és gyermekorvosok 200.000,- Ft-tal való támogatását 
javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására.

HATÁROZAI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tapolcai háziorvosokat és házi gyermekorvosokat
200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint összegű 
támogatásban részesíti, melyet az általuk fenntartott és
működtetett orvosi rendelőbe a társadalombiztosítás
által finanszírozott alapellátás keretében végzett
betegellátáshoz kapcsolódó eszközök és műszerek 
beszerzéséhez használhatnak fel.

A támogatás forrása a Tapolca város 2016. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1. Általános tartalék jogcíme.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződések 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. szeptember 13.

Dobó Zoltán
polgármester
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1. sz. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről: Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.), mint 
Támogató, képviseli: Dobó Zoltán polgármester,

másrészről: ……………………. (8300 Tapolca, …………………….., adószám: ………………………..), mint
Támogatott, képviseli: ………………………………………..között.

1.) Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7.
melléklet 1. Jogcím Általános tartalék 27.405,-eFt keretösszeg terhére 200.000,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást biztosít Támogatottnak az általa fenntartott és működtetett 
orvosi rendelőbe a társadalombiztosítás által finanszírozott alapellátás keretében végzett
betegellátáshoz kapcsolódó eszközök és műszerek beszerzésének költségeihez. 

2.) A támogatás a 2016. 09. 01. napjától 2016. 12. 31. napjáig felmerült számlák kifizetésére
használható fel.

3.) A felhasznált támogatásról a Támogatott 2016. december 20-ig köteles elszámolni. Az
elszámolási dokumentációnak tartalmaznia kell az eredeti számlák hitelesített másolatait,
valamint egy szöveges beszámolót a megvalósított célokról. Az elszámolási dokumentációt a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodája részére kell
megküldeni.

4.)  Támogató a szerződés 1.) pontjában meghatározott számla szerinti összeget az elszámolást 
követő 5 napon belül átutalja a támogatott szervezet ……………... által vezetett ……………………..
számú bankszámlájára.

5.) A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a támogatási cél kormányzati
funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége.

6.) Támogatott kijelenti, hogy Támogató felé nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-,
és vámkötelezettsége tekintetében, és lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.  

7.) Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1)
bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabályokat vizsgálta és megállapította, hogy a
rendelkezésre álló adatok alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.) Felek tudomásul veszik, hogy az Áht. 39/A. alcíme alapján a támogatásról, mint közérdekből 
nyilvános adatról (Áht. 56/D. §) a kincstári monitoringrendszerben adatot kell szolgáltatni.

9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják, és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

Tapolca, 2016. szeptember
………………………….…………….….. ..……………………………………
Tapolca Város Önkormányzata

           Támogató részéről           Támogatott részéről 
Dobó Zoltán polgármester

A kötelezettségvállalással egyetértek:                                           A szerződést ellenjegyezte: 

           Ughy Jenőné                                                             Schönherrné Pokó Ildikó 
    jegyző                                                                       pénzügyi irodavezető 


