
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 05. 18.

Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát
képező eszközök megvásárlására

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: Dr. Ágoston Erzsébet háziorvos

Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság 2017. 05. 16.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 05. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 05. 16.

A napirendi  pont  rövid tartalma: Dunaújváros  MJV Önkormányzata  2017.  május  1.  napjától
egészségügyi szolgáltatóként látja el a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzetet. A körzet működéséhez
nélkülözhetetlen,  dr.  Ágoston  Erzsébet  tulajdonában  álló  eszközök  megvásárlására  irányul  az
előterjesztés.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézmény- 
igazgatási Osztály

Iktatószám: 3292-   /2017.

Ügyintéző neve: Dr. Schleicher Judit
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma: -
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017. 05. 11. Ellenőrzés dátuma: 2017. 05. 11.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017. 05. 11. Ellenőrzés dátuma: 2017. 05. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések:
Javaslat 

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező
eszközök megvásárlására

Tisztelt Közgyűlés!

A dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2017. május 1. napjától egészségügyi
szolgáltatóként Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. Az említett időponttól
Önkormányzatunk kötelezettsége a személyi- és tárgyi feltételek biztosítása.

Dr.  Ágoston  Erzsébet  a  körzetben  található,  saját  tulajdonú  eszközeit  eladásra  ajánlja  az  ár
megjelölésével. (az előterjesztés 1. számú melléklete.)
A Doktornő által megadott ajánlatban az alábbi eszközök szerepelnek:
    - 1 db Samsung AD-3014 STN típusú 53 cm képátmérőjű monitor: 20.000,-Ft,
    - 1 db számítógép (Intel (R)Core TM i3-2120 CPU, 4GB RAM, 3,3 GHZ): 30.000,-Ft; 
     - 2 db OKI B431d toneres nyomtató 2x25.000,-Ft, összesen: 50.000,-Ft,
     -  Cardiax EKG: 280.000,- Ft,
     - HeartSine Samaritan PAD 300P defibrillátor: 300.000,- Ft.

A rendelőben lévő, dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező eszközök egy részét Önkormányzatunk
megvásárolná.  A  számítástechnikai  eszközök  megvásárlása  a  körzet  működőképességének
biztosítása érdekében szükséges, azok újonnan történő beszerzése jelentősen nagyobb összeget
jelentene  a  jelenlegi  árnál.  (A  dunaújvárosi  5.  sz.  felnőtt  háziorvosi  körzet  részére  2016.
novemberében új  számítógépet  vásároltunk,  mely tartalmazta az alapgépet,  szoftvert,  monitort,
billentyűzetet, egeret és nyomtatót. A felsorolt eszközök ára 228.731,- Ft volt.)

Az  egészségügyi  szolgáltatások  nyújtásához  szükséges  szakmai  minimumfeltételekről  szóló
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet előírása szerint a felnőtt háziorvosi körzetben minimumfeltétel
a számítógép, nyomtató és az EKG készülék. (az előterjesztés 2. számú melléklete.)

Az eladásra felajánlott EKG gép ára új beszerzés esetén 350.000,- Ft. Az ajánlati ár 280.000,- Ft. A
körzetnek van működőképes, régebbi típusú EKG készüléke. Az új, eladásra felajánlott készülék
nem volt használható a rendelőben technikai okok miatt. 
Az eladásra felajánlott defibrillátor fellelt beszerzési ára 479.000,-Ft. Az ajánlati ár 300.000,-Ft. A
defibrillátor nem minimumfeltétel, de hasznos lenne a rendelőben.
 
A körzet működéséhez nélkülözhetetlen számítástechnikai eszközök beszerzése a nettó 100.000,-
Ft-ot  nem  haladja  meg.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  önkormányzat
gazdálkodásának  rendjéről  szóló  15/2015.  (V.22.)  önkormányzati  rendelet  40.§  (4)  bekezdés
alapján  a  beszerzésről  szóló  döntés  meghozatala  a  Polgármester  hatáskörébe  tartozik,  ha  a
beszerzés nettó értéke a 100.000 Ft összeget nem éri el. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendeletének 5. mellékletében az Egészségügyi feladatok alcím
Dologi  kiadások  között  Eszközvásárlásra  12  millió  forint  szerepel.  Az  alapellátási  körzetek
eszközeinek  megvásárlása  beruházásnak  minősül,  ezért  az  eszközök  megvásárlásához
szükséges  összeget  a  Dologi  kiadásokból  a  7.a  melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  alcím
Alapellátási körzetek eszközvásárlás sorára át kell csoportosítani. Lévén a számítógép beszerzés
a számviteli szabályok miatt beruházásnak minősül, a dologi kiadások között  eszközvásárlásra
betervezett költségvetési sorról átcsoportosítás szükséges. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. §-a szerint:
„34.  §(1)  A helyi  önkormányzat  költségvetési  rendeletében  megjelenő  bevételek  és  kiadások
módosításáról,  a  kiadási  előirányzatok  közötti  átcsoportosításról  a  (2)  és  (3)  bekezdésben



meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi

önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosítását  és  a  kiadási  előirányzatok  közötti
átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi  előirányzatai és kiadási előirányzatai a
Kormány rendeletében meghatározott  esetben a helyi  önkormányzati  költségvetési  szerv  saját
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.”
Előzőek alapján a döntés a Közgyűlés határkörébe tartozik.

Ahhoz, hogy a továbbiakban a beruházásnak minősülő eszközbeszerzésről ne a Közgyűlésnek
kelljen  döntenie,  az Eszközvásárlás  soron tervezett  12  millió  forint  jelenlegi  4,5  millió  forintnyi
maradványa 75%-nak  – 3.375.000,-  forint  – a 7.a melléklet 11. Egészségügyi  feladatok alcím
Alapellátási körzetek eszközvásárlása sorra történő átcsoportosítását javasoljuk. 

Az előterjesztés kettő határozati javaslatot tartalmaz.
Az I. határozati javaslat az eszközök megvásárlására, a  II. határozati javaslat a 3.375.000,-Ft
átcsoportosítására irányul.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság,  a  pénzügyi  bizottság  és  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  a  közgyűlési
postázást  követően  tárgyalták  meg,  ezért  a  bizottságok  véleményét  a  bizottságok  elnökei  a
közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

I.
HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (V.18.) határozata

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező
eszközök megvásárlásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  15.  számú  felnőtt  háziorvosi
körzetben található  –  dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező alábbiakban felsorolt  –  eszközök
megvásárlásához a rendelő működőképességének biztosítása érdekében:

- 1 db Samsung AD-3014 STN típusú 53 cm képátmérőjű monitor: 20.000,-Ft,
- 1 db számítógép (Intel (R)Core TM i3-2120 CPU, 4GB RAM, 3,3 GHZ): 30.000,-Ft; 
- 2 db OKI B431d toneres nyomtató 2x25.000,-Ft, összesen: 50.000,-Ft;
- 1 db defibrillátor: 300.000,-Ft.

          
2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Költségvetési és  Pénzügyi  Osztály

vezetőjét,  hogy az 1.  pontban felsorolt  eszközök ott  megjelölt  ellenértékének kiegyenlítéséről
intézkedjen.

Felelős:    a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  a benyújtott számlán szereplő időpont

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az 1.  pontban szereplő kötelezettségvállalásra
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének Egészségügyi feladatok alcím Dologi
kiadások között szereplő Eszközvásárlás soráról a 7.a melléklet 11. Egészségügyi feladatok alcím



Alapellátási  körzetek  eszközvásárlása  sorra  történő  átcsoportosításra  kerülő  összeg  terhére
biztosít fedezetet.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása során vegye
figyelembe.

      Felelős:   a költségvetés módosításáért: a jegyző
 a költségvetés módosításában való közreműködésért: a költségvetési és pénzügyi  

osztály vezetője
      Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, dr. Ágoston Erzsébetet a
határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi és szervezési igazgató

      Határidő: 2017. május 31.

II.
HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2017. (V.18.) határozata

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet előírásainak átcsoportosításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  ahhoz,  hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2017.  évi  költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló
6/2017.  (II.17.)  rendelet  5.  melléklet  Egészségügyi  feladatok  alcím  Dologi  kiadások
Eszközvásárlás  soráról  3.375.000,-  forint  a  7.a  melléklet  11.  Egészségügyi  feladatok  alcím
Alapellátási körzetek eszközvásárlása sorra átcsoportosításra kerüljön.  

          
2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.  pontban  foglalt

kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása során vegye
figyelembe.

      Felelős:   a költségvetés módosításáért: a jegyző
 a költségvetés módosításában való közreműködésért: a költségvetési és pénzügyi  

osztály vezetője
      Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. május 18.

Lőrinczi Konrád Tóth Kálmán 
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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