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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 225/2007.(III.26.) Kt. 
számú határozatával 200.000 eFt-ot biztosított a Csepeli Egészségügyi Szolgálat képalkotó 
diagnosztikai eszközeinek beszerzésére, és a 226/2007(III.26.) Kt. számú határozatával 
felhatalmazta a Csepeli Egészségügyi Szolgálatot a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a határozatok végrehajtása megtörtént, a 
közbeszerzési eljárást – amelynek lebonyolításában két önkormányzati képviselő is részt vett, 
mint a helyi közbeszerzési bizottság tagja - az intézmény, közbeszerzési tanácsadó 
bevonásával, a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával teljes körűen lefolytatta.  
A beszerzett eszközök üzembe helyezése és rendszerbe állítása 2007. október végéig 
megtörtént. A beszerzésre fordított pénzeszköz elszámolását az alábbi táblázatban 
mutatjuk be a közbeszerzési eljárás részterületei szerinti bontásban: 

 
 

Megnevezés Közbeszerzési rész Összeg 
1 db Távvezérléses univerzális röntgen 
munkahely átvilágításra, felvételre, 
távfelvételre 
1 db felvételi röntgen munkahely 

1. rész 

59 863 536 Ft

2 db röntgen gép leszerelése és elszállítása 
1. részhez tartozó kiegészítő 

költségek 288 000 Ft
1 db Foszforlemezes digitalizáló rendszer 
vezérlő és képmegtekintő munkaállomással 
2 db leletező munkahely 
1 db archiváló rendszer 
Különféle kiegészítő  bútorok 

2. rész 

29 484 000 Ft
4 db képmegtekintő szoftver licensz 
(sebészet 2 db, orthopédia, fül-orr gégészet) 

2. részhez szükséges 
kiegészítő tartozék 960 000 Ft

1 db Mammográfiás röntgen munkahely 
1 db Mammográfiás (min. 8. filmes) rtg. 
filmnéző szekrény 

3. rész 
19 278 000 Ft

Fogászati panoráma röntgen munkahely 4. rész 11 418 000 Ft

Cephalometriás kiegészítés 
opcionális rész a panoráma 
röntgenhez 1 980 330 Ft

1 db kisteljesítményű UH berendezés 
urológiai célra 
1 db kisteljesítményű UH berendezés 
mammográfiás célra 
1 db középkategóriás UH berendezés 
vizsgálati célra 
1 db vizsgálófej (P4-2) – ATL HDI 1500 
ultrahang-diagnosztikai készülékhez 

5. rész 

37 500 000 Ft
 
Hirdetmények költsége 

 
közzétéve 319 200 Ft

Bonyolítás költségei szakértői díj 710 400 Ft
Összesen   161 801 466 Ft
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Az eszközbeszerzési eljárás fentiek figyelembevétel eredményes volt, és az eredetileg 
biztosított összegből fennmaradó mintegy 38.000 eFt fedezetet nyújthatna arra, hogy a 
szakrendelő eszköz- és műszerellátottságának további égető problémáit is megoldjuk. 
Ezek az alábbiak:  

 
Kardiológiai szakrendelés személyi állományának magas szakmai felkészültsége és a csepeli 
lakosok sürgősségi ellátása során végzett munkájuk teljesebbé tétele érdekében feltétlenül 
szükséges a korszerű műszeres feltételek megteremtése. Ezek között szerepel a terheléses 
EKG rendszer, futószalag ergométerrel; EKG holter rendszer; betegőrző monitor 
tartozékokkal a sürgősségi ellátás biztosításához; ultrahang készülék; vérnyomás ABPM 
készülék + szoftver; számítógép konfiguráció (stressz rendszerhez, holter és ABPM 
készülékekhez). 
 
Sterilizáló eszközök cseréje: 
 

• A gasztroenterológia részére az endoszkópok sterilizálására zárt rendszerű 
sterilizáló berendezés beszerzése  

• A többi szakrendelés részére pedig sterilizátorokat és autoklávokat kívánunk 
beszerezni. 

 
Fenti beszerzésekkel kiváltanánk a Dél-pesti Kórháztól jelentős működési 
költséggel vásárolt sterilizálási szolgáltatást. Megjegyezzük továbbá, hogy a  
sebészet önmagában is szükségessé teszi a helyi sterilizálás biztosítását. 

 
Az Onkológia részére és a Nőgyógyászati szakrendelés részére 2 db kolposcop beszerzését 
tartjuk szükségesnek, az onkológiai folyamatok időbeni észleléséhez, a rákprevenció 
hatékonyságának emelése érdekében. 

 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
szóló beszámolót, egyúttal tegye lehetővé, hogy az eredetileg biztosított keretösszeg 
fennmaradt része a Csepeli Szakorvosi Rendelő eszközállományának további korszerűsítésére 
felhasználható legyen. A javasolt döntés hatására tovább javulhat a csepeli lakosság 
egészségügyi ellátásának színvonala, ezzel együtt az intézmény jövedelemtermelő képessége.  
 
 
A javasolt eszközbeszerzések megvalósítása és az ellátó rendszerben történő hasznosítása 
tovább javíthatja az un. befejezett ellátások arányát (kevesebb beteget kell tovább küldeni más 
intézménybe), illetve lehetővé teszik a még pontosabb diagnózis felállítását, ezzel jelentős 
mértékben hozzájárulhatunk a csepeli lakosok gyógyításának, egészsége megőrzésének 
eredményességéhez is  
 
 
Budapest 2008. január 28. 
 
 
         Horváth Gyula 
         alpolgármester 
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Határozati javaslat: 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a Csepeli Egészségügyi Szolgálat diagnosztikai eszközeinek beszerzésével 
kapcsolatos 225/2007.(III.26.) Kt. és 226/2007.(III.26.) Kt. számú határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  

 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 

 
 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Csepeli Egészségügyi Szolgálat képalkotó diagnosztikai eszközeinek beszerzésére 
korábban a 225/2007.(III:26.) Kt. sz. határozatával biztosított 200.000.000,- forint 
keretösszeg maradványát - 38.198.534 forintot - a Csepeli Egészségügyi Szolgálat további 
eszközbeszerzésére biztosítja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, és a határozat végrehajtásáról terjesszen beszámolót a 
Képviselő-testületet elé. 

. 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

   intézkedésre: azonnal 
   beszámolásra: 2008. október 31. 
 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
   Előkészítésért felelős: Lombos Antal ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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1.sz. melléklet 
 

M e l l é k l e t  
 
 
a „Javaslat diagnosztikai eszközök beszerzésére” című előterjesztéshez. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve:  
 Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetőjével 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
 
Budapest, 2008. január 31. 
 
 
        Halmos Istvánné sk. 

           ágazatvezető 
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