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E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2009. április 24 -i nyilvános ülésére.

Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az egyes kórházi
tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséhez készült
számvevői jelentéséről

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Unger Ferenc könyvvizsgáló
Dr. Németh Attila főigazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. Törvény 2. § (5) bekezdése
alapján az Állami Számvevőszék Tapolca Város Önkormányzatnál 2009. év márciusban
elvégezte az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzését.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a kórházak háttér- és
alaptevékenységében milyen formájú és milyen mértékű a magánszférával létesített
partnerségi kapcsolat, mi indokolta, mi alapozta meg a funkciók kiszervezését, a
kiszervezett tevékenységek, a működési formaváltás, a közreműködők alkalmazása
hogyan befolyásolták az egészségügyi ellátás minőségét, illetve költséghatékonyak
voltak-e ezek a döntések.

Az ellenőrzés a 2006-2008 közötti időszakra terjedt ki, figyelembe vette az ellenőrzés
lezárásáig bekövetkezett változásokat is.

A vizsgálat a tények feltárásával mutatja be a képviselő-testület által hozott döntéseket a
kórház átszervezése kapcsán és az utána következő működés, működtetés ellátásának
formáját, a hatékonyság érdekében megtett tulajdonosi intézkedéseket.

Megállapításra kerül a jegyzőkönyvben, hogy a tulajdonos önkormányzat döntése a
gazdasági formaváltást illetve a működtetésbe adást megelőzően megalapozott volt. A
megkötött szerződés, pedig az ellátást javító beruházási követelményeket tartalmazott.
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A működtetésbe adás nem sértette a munkavállalói érdekeket, a továbbfoglalkoztatás és a
juttatások megtartása biztosított volt. A szerződés tartalmaz garanciális elemeket a
felmondás, lejárat eseteire. Az önkormányzat a minőségi betegellátást biztosító
garanciális elemeket nem ellenőrizte, viszont a kórház rendelkezik minőségügyi
rendszerrel, melynek keretében a felügyeleti audit és a betegelégedettség mérése évente
megtörténik.

A számvevőszéki jelentés a kórházi tevékenység bemutatásán túl külön számvevői
javaslatokat nem tartalmazott, ezért intézkedési terv készítésére nem volt szükség. A
számvevői jelentést a városvezetés elfogadta, észrevételt nem tett, megköszönte a korrekt
munkavégzést.

Tisztelt Képviselő-testültet!

Az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvét teljes terjedelmében mellékelten csatoltuk,
kérem szíveskedjenek a jelentést elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami
Számvevőszék V-2017-50/2008-2009. számú számvevői jelentését
megismerte, azt tudomásul veszi.

Tapolca, 2009. április 07.

Császár László sk.
polgármester


































