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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2006. június 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb
tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Vasáros Nikolett

A Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásai

Ács János polgármester fontosabb tárgyalásait a Képviselő-testületi ülésen szóban
fogja ismertetni.

Császár László alpolgármester fontosabb tárgyalásai:

2006. április 24. A Horváth-Ép. Kft-vel egyeztetést folytattam a csatornázás
aktuális kérdéseivel kapcsolatban

2006. május 03. A Badacsonyi Szőlészet és Borászat Kutatóintézetet
programján, a 2005. évi Badacsonyi Borok című
rendezvényen vettem részt
A Barackosi telkekkel kapcsolatos tájékoztatáson vettem
részt

2006. május 08. Flórián napi megemlékezésen voltam a Köztestületi
Tűzoltókkal

2006. május 10. Intézményvezetői értekezleten vettem részt

2006. május 16. OTTO Tapolca Kft. taggyűlésén vettem részt, ahol a 2005.
évi mérlegről szóló beszámolót fogadtuk el

2006. május 17. Biofuna Kft. taggyűlésén vettem részt, ahol a 2005. évi
mérlegről szóló beszámolót fogadtuk el
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2006. május 24. A Tapolcai Közétkeztető Kft., a Tapolcai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., valamint a Cselle-Ház Kft. taggyűlésén
vettem részt
A MI-HO Kft. rendezvényszervezőivel folytattam tárgyalást

2006. május 26. A Széchenyi Klub tapolcai rendezvényén vettem részt.
Hősök és áldozatok napja alkalmából a katonai
emlékparkban koszorúzáson vettem részt

2006. május 31. Eötvös Károly – Kozma Sándor: Tiszaeszlári per című
kiállítás megnyitóján voltam

2006. június 06. Pedagógus napi ünnepségen vettem részt

Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2006. április 18. Városunkról készülő filmben Tapolca város sportjáról
nyilatkoztam a Keszthelyi Televíziónak

2006. május 08. Flórián napi megemlékezésen vettem részt a Köztestületi
Tűzoltókkal
A 30 éves a Batsányi Nyugdíjas Klub rendezvényén
köszöntőt mondtam
A Születés hete alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján

voltam

2006. május 10. Intézményvezetői értekezleten vettem részt
Batsányi emlékszoba avatóján mondtam köszöntő beszédet

2006. május 13. Az Országos Speciális kulturális bemutatót megnyitottam

2006. május 18. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Oktatási
Bizottsági ülésen vettem részt

2006. május 24. A MI-HO Kft. rendezvényszervezőivel folytattam tárgyalást

2006. május 26. A Széchenyi Klub tapolcai rendezvényén vettem részt
Hősök és áldozatok napja alkalmából a katonai

emlékparkban koszorúzáson vettem részt

2006. június 02. Trianoni megemlékezésen voltam

2006. június 09. Hild-emléktábla avatáson vettem részt



3

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok
teljesítéséről a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:

80/2006. (IV. 28.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Tapolca Városi Kórház-
Rendelőintézet feladatait átvevő új közhasznú szervezet alapító okiratának
kritériumait tartalmazó 314/2005.(XI.25.) Kt határozatában foglaltakat felülvizsgálta,
az abban foglaltakat hatályában fenntartja és az alábbiakkal egészíti ki:

a, A határozat b) pontjának második bekezdésének helyébe a következő

rész épül:
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR
megjelöléssel:
85.11.03. Fekvőbeteg-ellátás
85.12.03. Járóbeteg-ellátás
Közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységi körök:
55.23.03 Egyéb szálláshely szolgáltatás
55.51.03 Munkahelyi étkeztetés
55.52.03 Közétkeztetés
A Közhasznú Társaság az alapító által fenntartott Tapolca Városi Kórház-
rendelőintézet tevékenységeit az alábbiakban megjelölt egyes
egészségügyi területeken folytatta, mint:
851 10 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás

Belgyógyászati osztály
Sebészeti osztály
Szülészeti osztály

Rehabilitációs ellátás és gondozás
Barlangterápia

851 20 Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás
Belgyógyászati szakambulancia
Sebészeti, traumatológiai szakambulancia
Nőgyógyászati szakambulancia
Tüdőgyógyászati szakambulancia
Belgyógyászati szakrendelés
Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés
Fül-orr- gége szakrendelés
Szemészet
Bőr- és nemibeteg szakrendelés
Ideggyógyászati szakrendelés
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria, addiktológia
Tüdőgyógyászati szakrendelés
Kardiológiai szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Ortopédiai szakrendelés

Speciális diagnosztikai szakrendelés
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Fizio és mozgásterápiai szakrendelés
Foglalkozás egészségügyi szakellátás

Szakmai tevékenységet segítő és irányító szolgáltatás
Központi irányítás
Gondnokság
RTG diagnosztika
UH diagnosztika
Labor diagnosztika
Központi sterilizáló
Sebészeti műtő
Anaesthesiológia
Gyógyszertár
Patológia, kórszövettan
Vérdepó
Egyéb szálláshely
Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés

b, A határozat az alábbi h) ponttal egészül ki:
A Közhasznú Társaság évente a gazdálkodás legfontosabb adatait az
Egészségügyi Közlönyben hozza nyilvánosságra.

Az alapító okirat elkészült, a Cégbírósághoz benyújtásra került, a Kht-t bejegyezték.

81/2006. (IV. 28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. - a határozat mellékletét képező - módosított
alapító okiratát elfogadja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a társaság
bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Az egységes Alapító Okirat elkészült, a Kht. bejegyzésre került.

82/2006. (IV. 28.) Kt. határozatával a Képviselő–testület a Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. közhasznú szervezettel kötött, 8/2006.(II.10.)
Kt határozatával jóváhagyott feladatellátási-közhasznúsági szerződés 2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:

2.) A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége :
A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.,
pontjában foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység.
2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása.
17. Rehabilitációs foglalkoztatás.
A társaság közhasznú tevékenysége keretében biztosítja az aktív
kórházi fekvőbeteg ellátás, a rehabilitációs ellátást és gondozást,

valamint a járóbeteg szakorvosi ellátást és gondozást.
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR
megjelöléssel:
85.11.03. Fekvőbeteg-ellátás
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85.12.03. Járóbeteg-ellátás
Közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységi körök:
55.23.03 Egyéb szálláshely szolgáltatás
55.51.03 Munkahelyi étkeztetés
55.52.03 Közétkeztetés
A Kórház-rendelőintézet TEÁOR kód szerinti tevékenységeit az
alábbiakban megjelölt egyes egészségügyi területeken folytatta, mint:
851 10Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás

Belgyógyászati osztály
Sebészeti osztály
Szülészeti osztály
Rehabilitációs ellátás és gondozás
Barlangterápia

851 20Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás

Belgyógyászati szakambulancia
Sebészeti, traumatológiai szakambulancia
Nőgyógyászati szakambulancia
Tüdőgyógyászati szakambulancia
Belgyógyászati szakrendelés
Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés
Fül-orr- gége szakrendelés
Szemészet
Bőr- és nemibeteg szakrendelés
Ideggyógyászati szakrendelés
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria, addiktológia
Tüdőgyógyászati szakrendelés
Kardiológiai szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Ortopédiai szakrendelés
Speciális diagnosztikai szakrendelés
Fizio és mozgásterápiai szakrendelés
Foglalkozás egészségügyi szakellátás

Szakmai tevékenységet segítő és irányító szolgáltatás
Központi irányítás
Gondnokság
RTG diagnosztika
UH diagnosztika
Labor diagnosztika
Központi sterilizáló
Sebészeti műtő
Anaesthesiológia
Gyógyszertár
Patológia, kórszövettan
Vérdepó
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Egyéb szálláshely
Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a módosított szerződés aláírására.

A feladat ellátására a szerződés-módosítás elkészült.

99/2006. (IV. 28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Bárdos Lajos Általános Iskola teljeskörű felújításának folytatásához elnyert, a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt 36.689.000,- Ft, azaz bruttó
Harminchatmillió-hatszáznyolcvankilencezer Forint összegű 2006-2007. évekre
vonatkozó támogatást saját forrásainak átütemezésével fel kívánja használni. A

beruházás 2006. évi saját forrását, 9.717,- eFt, azaz Kilencmillió-hétszáztizenhétezer Forint
összegben Tapolca város 2006. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes

szabályokról szóló 2/2006.(II.13.) Kt. rendelet 23. Cím Beruházások előirányzatából biztosítja
úgy, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra felújítás I. ütem elnevezésű

5.155 eFt, azaz Ötmillió-egyszázötvenötezer Forint előirányzatából 4.999,- eFt azaz
Négymillió-kilencszázkilencvenkilencezer Forint összeget a Bárdos Lajos Általános Iskola

infrastruktúra felújítása előirányzatra átcsoportosít, a fennmaradó 156,- eFt-ot pedig a
Pályázati Önrész előirányzatra helyez át. Egyúttal a 14/2006.(II.10.) Kt. határozatát az abban

foglalt Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése tárgyú pályázathoz önrész
biztosításával együtt hatályon kívül helyezi. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a

további szükséges intézkedések megtételére.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

100/2006. (IV. 28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért az Oktatási
Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által meghirdetett a „Munkaerő-piaci Alap

képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok
előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az
intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését
szolgáló tervek elkészítésére” című pályázat benyújtásával.

A pályázat 2006. május 07-én benyújtásra került.

104/2006. (IV. 28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét Pápa Város Önkormányzatával létrehozott szakképző
intézmények fenntartói konzorciumi megállapodás aláírására.

A konzorciumi megállapodást csak sikeres pályázat esetén szükséges megkötni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.

Tapolca, 2006. június 09.

Ács János sk.
polgármester


