
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Gombos István képviselő úr képviselői indítványával kapcsolatos
döntéshozatalra

Előadó: dr. Molnár Attila jegyző
Előkészítő:

Véleményező bizottságok:
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: Gombos István képviselő úr képviselői indítvánnyal élt,
amelyben  a  Szent  Pantaleon  Kórház  és  Rendelőintézet  részére  egy  szív-ultrahang
szoftver fejlesztése finanszírozásának támogatását kéri. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: - Iktatószám: 16497- 4/2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska 

Diána

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: 
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:



JAVASLAT 
Gombos István képviselő úr képviselői indítványával kapcsolatos döntéshozatalra

Tisztelt Polgármester Úr!

Gombos  István  képviselő  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
37/2017. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdése alapján egyéni képviselői
indítványt terjesztett elő.

A 2021. április 19-én kelt levél a képviselői indítványról az alábbiak szerint szól:

„Tisztelt Polgármester Úr!

A 2021. március 1-jén írt, egyéni képviselői indítványom kapcsán az alábbi módosítással
fordulok Tisztelt Polgármester Úr felé:

A 2021. március 1-jén írt egyéni képviselői indítványomban javaslatot tettem egy Schiller
ERG 91  LS G2 fekvő  kerékpár  ergométer  Stress  Echo  berendezés  7 600.000,-  Ft-os
beszerzésének  finanszírozásával  kapcsolatban.  Ezt  az  egyéni  képviselői  indítványt
módosítom és kérem, hogy e konkrét beszerzésre a következő évben kerüljön sor.

Jelen  módosítással  javaslatot  kívánok  tenni  egy  szív-ultrahang  szoftver  fejlesztésének
finanszírozására,  mely  szükségességét  dr.  Szász  Gyula  kardiológus  főorvos  úrral
egyeztettem. Figyelemmel az Önkormányzat által a kórház részére tervezett 1 000.000,-
Ft felajánlására, nagy segítség lenne ez az összeg a szoftver beszerzésében.

Kérem, tisztelt Polgármester Urat a módosító javaslatom következő közgyűlési ülésen való
tárgyalásra.”

Fentiekre figyelemmel készítettem elő a mellékelt határozat-tervezetet. Kérem, Tisztelt 
Polgármester Úr állásfoglalását a határozat-tervezetet illetően.

Dunaújváros, 2021. május 12.

Tisztelettel:

dr. Molnár Attila
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

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

Gombos István közgyűlési képviselő önálló képviselői indítványával kapcsolatos
döntésről

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 megismerte  Gombos István közgyűlési
képviselő  2021.  április  19.  napján  benyújtott  képviselői  indítványát,  amelyben  szív-
ultrahang  vizsgálathoz  szükséges  szoftver  fejlesztésének  finanszírozását  kérte  a  Szent
Pantaleon Kórház és Rendelőintézet részére bruttó 1.000.000,- Ft értékben.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  képviselői  indítványban  foglaltakat
támogatja és jóváhagyja a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Humán  Szolgáltatási  Osztály
vezetőjét, hogy a 2. pontban jóváhagyott támogatási szerződést terjessze be aláírásra és
intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.
Felelős: Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. május 31.

4. Az  1.  pontban  meghatározott  szív-ultrahang  vizsgálathoz  szükséges  szoftver  fejlesztés
beszerzésére  a  forrást  DMJV  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján
-  400.000,- Ft-ot az 5a. melléklet 10.2. „Szociális feladatok támogatási tartalék” soráról és
-  600.000,-  Ft-ot  az 5.  melléklet  8.  „Közbiztonsági  feladatok 3.  dologi  kiadások” soráról
átcsoportosítással  biztosítja  a  7e.  melléklet  K84  „Egyéb  felhalmozás  célú  támogatások
államháztartáson belülre” sorára.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban hozott
döntésnek megfelelően módosítsa Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

     a jegyző
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Humán  Szolgáltatási  Osztály
vezetőjét a határozat közlésére.
Felelős:  Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. június 02.

Dunaújváros, 2021. május….

Pintér Tamás
polgármester 










