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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 126/2008. (II.21.) Kt. 
számú határozatával úgy döntött,, hogy a diagnosztikai eszközök beszerzésére 2007. évben  
biztosított 200.000 e Ft-ból fennmaradt összeget, 38.198.534.- Ft-ot a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat további  eszközbeszerzésre fordítsa. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat végrehajtása megtörtént. Az 
intézmény az eszközbeszerzésekről nagyobb részben közbeszerzési eljárás keretében, kisebb 
részben egyedi beszerzések útján (a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával) 
gondoskodott. A beszerzett – elsősorban diagnosztikai - eszközök tovább javították a 
Szakorvosi Rendelő infrastrukturális feltételeit, a korszerű betegellátást szolgálják. 
 
A beszerzett eszközök üzembe helyezése és rendszerbe állítása 2008. december közepéig 
befejeződik.  
 
Az intézmény a saját hatáskörében, közbeszerzési tanácsadó bevonásával, közbeszerzési 
eljárás keretében – amelynek lebonyolításában két önkormányzati képviselő is részt vett, mint 
a helyi közbeszerzési bizottság tagja - az alábbi eszközöket szerezte be: 
 
Kardiológia szakrendelés 
 
• Korszerű, műszeres feltételeket biztosító terheléses EKG rendszer, futószalag 

ergométerrel; 
• EKG holter rendszer; vérnyomás ABPM készülék a kapcsolódó szoftverrel és 

számítógép konfiguráció,  
• Kardiológiai ultrahang készülék 
• Betegőrző monitor tartozékokkal a sürgősségi ellátás biztosításához; 
 
Gasztroenterológia szakrendelés 
 
• Az emésztőrendszer betegségeinek, elváltozásainak vizsgálatához korszerű digitális 

gastroscope,  
• Az endoszkópok sterilizálására zárt rendszerű, egymástól függetlenül működtethető, 

kétkamrás mosogató-fertőtlenítő berendezés üzemszerű működtetésével növekedett a 
sterilitás biztonsága 

 
Urológia szakrendelés 
 
• A beszerzett flexibilis cystoscop az orvos számára biztonságosabb, a betegek számára 

kevésbé kellemetlen vizsgálatok végzésére ad lehetőséget 
 
Az intézmény közbeszerzési bizottsága az eljárást eredményesnek ítélte, a beszerzett 
eszközök rendszerbe állítása 2008. novemberében megtörtént.  
A közbeszerzési eljárás keretén beszerzett eszközök és az eljárással közvetlenül 
összefüggő költségek végösszege: 29.409.330.- Ft.  
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A fennmaradó 8.789.204.- Ft keretösszeg terhére az intézmény kellő körültekintéssel és 
árverseny alkalmazásával közvetlen beszerzés útján szerzett be további eszközöket az 
alábbiak szerint: 
 
 
Nőgyógyászati-, onkológiai szakrendelések 
• Az onkológiai folyamatok időbeni észlelése, a rák elleni küzdelem hatékonyságának 

fokozása érdekében az intézmény két darab videocolposcopot szerzett be az érintett 
szakrendelések részére. Ezek az eszközök alkalmasak a vizsgálat során rögzített kép 
tárolására, ezáltal egy későbbi időpontban történő összevetésre is. 

 
 
Orthopédia szakrendelés 
• Talpnyomás mérő, lábfejvizsgáló diagnosztikai eszköz jelentős mértékben segíti a 

szakmai munkát, a szükséges terápia meghatározását, bővíti az intézmény OEP 
finanszírozását 

 
 
Radiológiai szakrendelés 
• A nagy röntgen berendezések digitalizált képalkotásának megvalósításával már csak a 

mammographiai vizsgálatnál használ az osztály hagyományos filmelőhívó technológiát. 
Ebből következően a régi, nagyobb teljesítményű, sötétkamrás előhívó berendezések 
kiváltása vált időszerűvé egy korszerűbb, kevesebb káros anyagot kibocsátó, 
termelékenyebb előhívó beszerzésével. 

 
 
Fogászati röntgen: 
• Az elavult, gazdaságosan nem javítható falikaros intraorális röntgen berendezés 

cseréjével a fogászati-, szájsebészeti ellátáshoz szükséges képalkotó diagnosztika áll 
rendelkezésre. 

 
 
Számítástechnikai fejlesztés 
A korszerű diagnosztika (pl.: terheléses EKG), a betegellátás szervezés, a teljesítmény 
elszámolással kapcsolatos követelmények a számítástechnika folyamatos fejlesztését igényli, 
ezért volt szükséges újabb konfigurációk beszerzése. 
 
 
Fentiek szerint a Képviselő-testület döntésével biztosított forrás felhasználása a 
következők szerint alakult: 
 
A határozatban biztosított forrás:   38.198.534.- Ft 
Közbeszerzési eljárás keretében felhasználva: 29.409.330.- Ft 
Közvetlen beszerzés útján felhasználva:    8.789.204.- Ft 
    Különbözet:       0.- Ft 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi eszközbeszerzésekről szóló 
beszámolót fogadja el. 
 
Az eszközbeszerzések megvalósítása és az ellátó rendszerben történő hasznosítása tovább 
javítja a kerületi lakosság egészségügyi ellátásának színvonalát, elősegíti pontosabb 
diagnózisok felállítását, lehetőséget biztosít arra, hogy a betegek nagyobb része számára 
nyújtsunk teljes körű ellátást Csepelen, ezáltal növekszik a kerületi lakosok gyógyításának és, 
egészségmegőrzésének eredményessége. 
 
 
Budapest 2008. november 24.  
 
 
 
 

Horváth Gyula 
         alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről szóló 
beszámolót.  
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: Tóth  Mihály 
  polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 

 4



1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
 
 
 

M e l l é k l e t  
 
 
a „Beszámoló a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi 
eszközbeszerzésekről” című előterjesztéshez. 
 
 
 
Előterjesztés egyeztetve:  
 Lombos Antal   Szociális és Egészségügyi Ágazat vezetőjével 
 
 
 
 
Az előterjesztésel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 

Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
Budapest, 2008. november  24. 
 
 
         Lombos Antal sk. 
       Szociális és Egészségügyi Ágazat 
           ágazatvezető 
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