
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 01. 17.

Javaslat  DMJV  Önkormányzata  területén  működő  fogászati  alapellátás  minőségének  javítása
érdekében  fogászati  kezelőegység vásárlásához  történő  hozzájárulásra,  költségvetési  fedezet
biztosítására

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

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

Meghívott:    -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. 01. 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 01. 15.
pénzügyi bizottság          2019. 01. 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság             2019. 01. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A fogászati alapellátás korszerűsítése érdekében a Vasmű út 10. szám alatt közös rendelőben található -
1.  és  3.  sz.  -  fogorvosi  körzetbe  legfeljebb  6.000.000,-Ft  összegben  fogászati  kezelőegységet
vásárolnánk. A  6.000.000,-Ft  2019.  évi  költségvetésben  történő  biztosításához  kérjük  a  közgyűlés
hozzájárulását. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1638-2/2019.
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: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019. 01. 11. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 01. 11. Ellenőrzés dátuma: 2019. 01. 11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat 

DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében
fogászati kezelőegység vásárlásához történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A dunaújvárosi 3. sz. korábban Önkormányzatunk által helyettesítéssel ellátott fogorvosi körzetet 2019.
január 1. napjától dr. Garai Gréta fogorvos betöltötte. 

A 3.  sz.  fogorvosi  körzet  egy rendelőben működik a dr.  Aladzsity Mária által  ellátott  1.  sz.  fogorvosi
körzettel a Vasmű út 10. szám alatt. 

Jelenleg a körzetben egy közel 30 éves, önkormányzati tulajdonú FINDENT kezelőegység található, ami
elavult,  felújítása  az  egység  tartozékainak  teljes  kicserélésével  lenne  megoldható.  A felújítás  csak
időleges megoldást jelentene és hosszabb távon többe kerülne, mint egy új kezelőegység beszerzése.

Az új kezelőegység előnye, hogy beépített  amalgámszeparátorral ellátott,  a meglévő kezelőegységen
ilyen  nem  található  és  nem  alkalmas  az  előírt  95%-os  visszatartási  hatékonysági  szintet  biztosító
amalgámszeparátor  beépítésére.  Az  amalgámszeparátor  használatát  kötelezővé  teszi  az  Európai
Parlament és Tanács 2017/852 rendelet 10. cikk (4) bekezdése szerint:

„2019.  január  1-jétől  minden  olyan  fogászati  létesítmény  üzemeltetőjének,  amelyben  fogászati
amalgámot használnak fel vagy ahol fogászati amalgámtömést vagy ilyet tartalmazó fogakat távolítanak
el,  biztosítania  kell,  hogy  létesítménye  rendelkezzen  amalgám-szeparátorral,  amely  kiválasztja  és
összegyűjti  az  amalgám-részecskéket,  a  használt  vízbe  kerülő  részecskéket  is  beleértve.”  (az
előterjesztés 1. sz. melléklete)

A fogászati  alapellátás  az  önkormányzat  kötelező  feladata.  A fogászati  kezelőegység  biztosítása  az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.)
ESZCSM rendelet előírásai szerint kötelező az egészségügyi szolgáltatónak.

Fentiek miatt a DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás minőségének javítása, a
működőképesség biztosítása és a fenti jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében, az 1. és 3.
sz.  fogászati  körzet  működéséhez  1  db  fogászati  kezelőegység  vásárlásához  a  2019.  költségvetési
évben 6 millió forint fedezet biztosítását kérjük a Közgyűléstől.

A kezelőegység műszaki állapota miatt a 2018-as évben már tájékozódott az előkészítő osztály; a kor
színvonalának  és  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő,  középkategóriás  kezelőegység  átlagos
beszerzési ára megközelítőleg 6 millió forint.

A fedezet  biztosításán  túl  az  ajánlatkérés,  árubeszerzés  lebonyolítása  a  vonatkozó  önkormányzati
rendeletek és szabályzatok alapján történik meg.

A  bizottságok  az  előterjesztést  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták,  ezért  a  bizottságok
véleményeit az elnökök szóban ismertetik a Közgyűlés ülésén.



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
…....../2019. (I.17.) határozata

DMJV Önkormányzata területén működő fogászati alapellátás minőségének javítása érdekében
fogászati kezelőegység vásárlásához történő hozzájárulásra, költségvetési fedezet biztosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DMJV Önkormányzata területén működő fogászati
alapellátás minőségének javítása érdekében 1 db fogászati kezelőegység vásárlásához és telepítéséhez
a 2019. költségvetési évben 6 millió forint fedezetet biztosít.

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,  hogy a beszerzés és
telepítés  érdekében  –  a  közbeszerzési  értékhatárt  el  nem  érő  beszerzések  lebonyolításáról  szóló
önkormányzati  rendeletek  és  szabályzatok  előírásainak  figyelembe  vételével  –  a  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  1.  pontban  meghatározott
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés végrehajtása során vegye figyelembe.

Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért, szerződés aláírásáért: polgármester
               - a költségvetés előkészítéséért: jegyző
               - a költségvetés előkészítésében való közreműködésre: költségvetési pénzügyi osztályvezető
      
Határidő: - a fedezet biztosítására: a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja
                - a beszerzésre, telepítésre: 2019. június 25.

Dunaújváros, 2019. január 17.

                   Tóth Kálmán s. k.      Hingyi László s. k.
        az ügyrendi, igazgatási és jogi                      a gazdasági és területfejlesztési

        bizottság elnöke       bizottság elnöke
        
                  
                Lőrinczi Konrád s.k.                                                   Pintér Attila s.k.                               
a szociális, egészségügyi és lakásügyi                          pénzügyi bizottság                 
                 bizottság elnöke             elnöke                            


