
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a 12. számú fogorvosi körzetben található, dr. Kecskés Borbála tulajdonát képező
berendezések megvásárlására.

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: Dr. Kecskés Borbála, a 12. sz. fogorvosi körzetben található, a
tulajdonát képző, tárgyi eszközöket, megvételre ajánlotta fel.  A körzet betegellátásának további,
zavartalan  működtetéséhez  az  eszközök  szükségesek.  A  javaslat  elfogadása  esetén  az
Önkormányzat 2021 évben 200.000,- Ft kifizetését, a fennmaradó 1 921.000,- Ft kifizetését pedig
a 2022. évi költségvetés terhére vállalja.  Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai  minimumfeltételekről  szóló  60/2003.  (X.20.)  MSzCsM  rendelet  szerint  ezek  a
berendezések és eszközök az alapellátáshoz szükségesek.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 16457-2/2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Igazgató/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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:  
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ügyszám: 16457-3/ 2021
Ügyintéző: Molnár Lenke

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  129/2021.  (II.  22.)
határozatával feladat-ellátási szerződést kötött a dr. Székely Károly fogorvos által képviselt
„Székely és Társai” Fogorvosi Betéti Társasággal (2400 Dunaújváros, Patak köz 6.) a 12.
sz. fogorvosi körzet (néhai dr. Baburin Alexandr körzete) ellátására (az előterjesztés 1.
számú melléklete). Ahhoz, hogy a betegeket továbbra is a megszokott környezetükben
lehessen ellátni, célszerű „itt”(néhai dr. Baburin Alexandr székhelyén) folytatni a rendelést.

A  Dunaújváros,  Vasmű  út  10.  szám  alatti  rendelőben  található  berendezések  és
felszerelési  tárgyak dr.  Kecskés Borbála tulajdonát képezik,  mely felszerelési  tárgyakra
eladási szándékát jelezte. A teljes berendezésért, eszközökért  2 121.000,- Ft-ot kér (az
előterjesztés  2.  számú  melléklete),  melyek  megvételével  a  fogorvosi  körzetben  a
betegellátás további zavartalan, gördülékeny működtetése biztosított lenne. Az eszközökre
vonatkozó dokumentáció rendelkezésünkre áll.

Az  eszközök  tételes  listáját  az  adásvételi  szerződés  tervezete  tartalmazza  (az
előterjesztés 3. számú melléklete). A berendezések és eszközök így az Önkormányzat
tulajdonába kerülnének.

Fenti  eszközbeszerzés  kiegyenlítése  két  részletben  történne  az  alábbiak  szerint  az
Önkormányzat részéről:   

 I. részlet: 200.000,- Ft a 2021. évi költségvetés terhére,
 II. részlet: 1 921.000,- Ft a 2022. évi költségvetés terhére,

melyet dr. Kecskés Borbála eladó elfogadott.

Az  eszközbeszerzés  I.  részletére  a  forrást  az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetési
rendelete 7a. melléklet 11.1.  Egészségügyi feladatok eszközbeszerzések sora biztosítja.
A II.  részlet  forrását  a  2022.  évi  költségvetési  rendelet  előkészítése  során  szükséges
betervezni.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



A katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló
2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §.  (4)  bekezdése  alapján  a  közgyűlés  feladat-  és
hatásköreit  a  Kormány  által  kihirdetett  vészhelyzet  fennállása  alatt  a  polgármester
gyakorolja. 

Fentiek  alapján  kérem  tisztelt  Polgármester  Urat  az  előterjesztés  mellékletét  képező
határozati javaslat elfogadására. 

 

Dunaújváros, 2021. március 11.

Tisztelettel:

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata   

12. számú fogorvosi rendelőben található, dr. Kecskés Borbála tulajdonát képező,
eszközök megvásárlásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  jóváhagyja  a  12.  számú  fogorvosi
rendelőben található berendezések és eszközök megvásárlásról  szóló  – jelen határozat
mellékletét képező – adás-vételi szerződést, valamint az abban felsorolt berendezések és
eszközök két részletben történő kifizetését:
- I. részlet: 200.000,- Ft a 2021. évi költségvetés terhére,
- II. részlet: 1 921.000,- Ft a 2022. évi költségvetés terhére,
a  rendelő  működőképességének  biztosítása  érdekében,   mindösszesen:  2 121.000,-  Ft
összegben.

2. Az 1.  pontban meghatározott  eszközbeszerzés I.  részletére a forrást  az Önkormányzat
2021.  évi  költségvetési  rendelete  7a.  melléklet  11.1.   Egészségügyi  feladatok
eszközbeszerzések sora biztosítja. A II. részlet forrását a 2022. évi költségvetési rendelet
előkészítése során szükséges betervezni.

3. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Költségvetési  és  Pénzügyi
Osztály  vezetőjét,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  I.  részlet  kifizetéséről,  melynek
összege 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint, gondoskodjon.

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

4. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt,  hogy az 1.  pontban
meghatározott  II.  részletként  fizetendő  1 921.000-  Ft-ot,  azaz  egymillió-
kilencszázhuszonegyezer  forintot a  2022.  évi  költségvetési  rendelet  tervezése  során
vegye figyelembe.  

Felelős: a jegyző
Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezése

5. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Humán Szolgáltatási  Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.

6.
Felelős: a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: a 2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. március ...

Pintér Tamás
polgármester










	Humán Szolgáltatási Osztály

