
 Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11. 16.

 Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz
beszerzésére 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
                       a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Dr. Schleicher Judit jogi és egészségügyi ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság  2017. 11. 07.
pénzügyi bizottság 2017. 11. 07.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08.

A napirendi  pont  rövid  tartalma: A dunaújvárosi  14.  számú  fogorvosi  körzet  működésének
feltétele a rendelőbe való feljutás biztosítása a mozgáskorlátozottak részére.  Az előterjesztés a
körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz beszerzésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1869-   /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: Somfainé Petőfalvi Anita
Leadás dátuma: 2017. 11. 02. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11. 02.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017. 11.02. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11. 02.
Észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017. 11. 02. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11. 03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz

beszerzésére 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016.  július  18-án  támogatási,  a
dunaújvárosi 14. számú fogorvosi körzet ellátására 2016. szeptember 6-án feladat-ellátási
szerződést  kötött  dr.  Krizsán  Gábor  egyéni  vállalkozóval.  A támogatási  szerződés  3.1
pontjában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy hozzájárul a dr.
Krizsán Gábor tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Hold u. 1. 1. emelet 2. szám alatt
található rendelő akadálymentesítéséhez.  (az előterjesztés 1. számú melléklete)

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya dr.
Krizsán  Gábor  egyéni  vállalkozó  részére  működési  engedélyt  adott,  azonban  2016.
szeptember 5-én kiadott rendelkező határozatában előírta a Hold. u. 1. 1. emelet 2. szám
alatti  telephelyen  az  egészségügyi  szolgáltatások  nyújtásához  szükséges  szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján az akadálymentes
közlekedés  feltételeinek  biztosítását  és  mozgássérült  WC kialakítását.  A határozatban
előírtak  teljesítési  határideje  2018.  január  1.  A  hiányosság  megszüntetésének
elmulasztása  a  működési  engedély  visszavonását  eredményezi.  (az  előterjesztés  2.
számú melléklete)

Az  akadálymentes  közlekedés  feltételeinek  biztosítása,  mozgáskorlátozottak  emeletre
feljutása érdekében új és használt mobil eszközökre vonatkozó árajánlatokat kértünk be,
amelyeket csatolok. (az előterjesztés 3. számú melléklete) 

Az  árajánlatok  megkérésekor  közöltük  a  lépcsőház  méreteit,  ezek  alapján  mobil
hernyótalpas lépcsőnjáró és lépcsőkuli eszközökre kaptunk árajánlatokat. A legkedvezőbb,
új  eszközre vonatkozó ajánlatot  az Induct  Trade Kft.  adta,  egy CMA-Easy Elektromos
betegszállítót ajánlott megvételre 499.000,- Ft + ÁFA (134.730,-Ft), összesen 633.730,- Ft
összegért, amely jelenleg akciós ár. 

A kiválasztott eszköz megvásárlása azért lenne előnyös, mert nemcsak az emeletre való
feljutást,  hanem  a  rendelőn  belüli  közlekedést  is  biztosítani  tudná.  Mivel  a
mozgáskorlátozott páciens nem a saját kerekesszékét használná, hanem egy jóval kisebb
fordulási  helyet  igénybe  vevő  eszközt,  ezért  a  rendelőben  tervezett  átalakítási
szükségletet is befolyásolhatja.

Az  akadálymentes  közlekedés  feltételeit  az  ajánlatban  szereplő  eszközzel
Önkormányzatunk  biztosítani  tudná,  így  a  Népegészségügyi  Osztály  rendelkező
határozatában előírt egyik kötelezettséget teljesítenénk.

Az előterjesztést  a  Szociális,  Egészségügyi  és  Lakásügyi  Bizottság 2017.  november  7.
napján tartott ülésén tárgyalta és 8:0:0 arányban elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A
Pénzügyi Bizottság 2017. november 7. napján tartott ülésén tárgyalta és 4 igen szavazattal
a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolja  a  Közgyűlésnek.  A  Gazdasági  és
Területfejlesztési  Bizottság 2017.  november  8.  napján tartott  ülésén tárgyalta  és  7 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XI.16.) határozata

a dunaújvárosi 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil
eszköz beszerzéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14. számú fogorvosi körzet (2400
Dunaújváros, Hold u. 1. 1/2.) orvosi rendelője akadálymentesítését biztosító mobil
eszköz beszerzésére az Induct Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. október
18-án kelt árajánlatát elfogadja, és az árajánlatban szereplő CMA-Easy Elektromos
betegszállítót az Induct Trade Korlátolt Felelősségű Társaságtól (2315 Szigethalom,
Dózsa  György  utca  1.) rendeli  meg  bruttó  633.730,-  Ft,  azaz  bruttó
hatszázharmincháromezer-hétszázharminc forint összegben.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert  a
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a humán szolgáltatási osztály vezetője
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

                
Határidő: a benyújtott számlán szereplő időpont

3. Az  1.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalás  teljesítésére  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelet  5.  melléklet  11.
Egészségügyi feladatok 3. Dologi kiadások sora biztosít fedezetet az 5.a melléklet
11.  Egészségügyi  feladatok  „dr.  Krizsán  Gábor  rendelő  akadálymentesítés
támogatása” sorról történő átcsoportosítás útján.

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  a határozat
közlésére.

Felelős:  - a határozat közléséért: a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője



Határidő: 2017. november 30.

           Lőrinczi Konrád s.k.  
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke 

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

elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
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