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Előterjesztés 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsának 

2018. szeptember 27-i ülésére 
 

 Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében nőgyógyászati szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez kapcsolódó 
fenntartói döntések meghozatala  

Iktatószám: LMKOH/5618-4/2018. 

Tisztelt Társulási-tanács! 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Intézményvezetője Józsáné dr. Kiss Irén asszony az előterjesztés mellékletét képező levelével 
kereste meg Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületét és a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsát.  
 
I. Nőgyógyászati szakrendelés biztosítása és ultrahang gép beszerzése 

 
Intézményvezető asszony hosszú idő óta megoldást keresett a nőgyógyászati szakrendelés 
további hosszú távú biztosítására, hiszen dr. Végh Lajos nőgyógyász szakorvos 2018. 
október 1. hatállyal kérte a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.  

 A járóbeteg ellátásban a nőgyógyászati szakrendelés - jelenlegi működési engedélyünk 
szerint - heti 10 órában hétfőn 9-13.00 óráig, szerdán 9-12.00 óráig és pénteken 9-12.00 óráig 
rendelési időben zajlik. 

 Az Intézményvezető Asszony jelenlegi nőgyógyász szakorvosunkhoz hasonló, a 
nőgyógyászat terén szaktekintéllyel és elismert orvossal Dr. Bíró Balázs főorvossal és Dr. 
Kosztelny Iván főorvossal folytatott tárgyalásokat, akik személyes közreműködői 
szerződéssel biztosítanák Lajosmizsén a szakorvosi tevékenység ellátását. A személyes 
közreműködői szerződés azt jelenti, hogy a szakrendelő és tárgyi feltételei, a nővér, a szakmai 
anyag biztosítása a megbízói oldalon álló kötelezettség, a szakorvosi tevékenység ellátása a 
megbízotti oldalon felvállalt feladat.  

Az új szakorvosok heti 1-1 alkalommal rendelnének, keddi és szerdai napokon, 5-5 órában.  

Nőgyógyászati ultrahang vizsgálatra eddig nem volt lehetőség Lajosmizsén, mert hiányoztak 
a személyi és a tárgyi feltételei. A nőgyógyászati szakterületen az ultrahang diagnosztika 
jelentősen támogatná a betegségek felismerését és gyógyítását. 

Ezzel összefüggő problémakör a kardiológiai (szív) ultrahang készülék cseréje. A kardiológia 
közel 10 éves készülékének a lecserélését a szakterület szakorvosa jelezte és sürgeti, a gép 
elavultsága, nem kellően éles képe miatt, amelyek a diagnosztizálást nehezítik. A beszállító 
árajánlatot adott a jelenlegi kardiológiai ultrahang készülék továbbfejlesztett változatára, a 
SonoScape S22 készülékre és a kardiológiai ultrahang fej készülékre, amelyet a pénzügyi 
költségeknél tüntetek fel.   
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A nőgyógyászatra olyan ultrahang fejet érdemes venni, amely kompatibilis a kardiológiai 
alapgépével, s ily módon, egy beszerzéssel és alapgéppel több szakterület – kardiológia és 
nőgyógyászat – ultrahang készítését szolgálhatná, s a következő időszakban tartósan 
megoldaná e szakterületek gyógyításának gépi-műszer hátterét.  

II. Pénzügyi költségek 

 Az új személyes közreműködői szerződésben a szakorvosok díja az eddigiekhez 
képest eltérő. Az eddigi NEAK finanszírozás ellenében végzett szakorvosi tevékenység évi 
~1700 e Ft, az elmúlt évben 1 749 410 Ft volt. Az új szakorvosok alkalmanként 42 000 Ft/fő 
díjazás ellenében rendelnének, amely éves szinte a 2 főre, 52 hétre számítva 4 368 e Ft 
kiadással kell kalkulálni. Bevételi oldalon mintegy a fele számítható, mert a 2 szakorvos az 
ultrahang készítésre igényt tart, s így az e miatti többlet NEAK finanszírozással kalkulálni 
lehet. Az új díjtétel az idei évben, október 1-től számítva, 12 hétre 1 008 e Ft működési kiadás 
~ 200 e Ft működési bevétel=~ 808 e Ft működési többlet kiadást okoz.  

E számítás figyelembe veszi a finanszírozás speciális módját: 2 hónapos csúszása miatt az 
októberben és a novemberen megérkező finanszírozás az előző orvos augusztusi és 
szeptemberi teljesítménye, s ezért az előző orvost megillető díjazás. Ily módon a decemberi 
finanszírozás jelenthet olyan bevételt, amelyet az 1008 e Ft kiadást csökkenti. Az éves kiadás 
és bevétel fentiek szerint alakul 2019-ben.  

Jelenleg árajánlattal az ultrahangos készülékre és annak többféle vizsgálófejeire (kardiológián 
és nőgyógyászaton egyaránt használható) az alábbiak szerint rendelkezük: 

Megnevezés Nettó ár  ÁFA Bruttó ár 
SonoScape S22 Kompakt Color 
Doppler ultrahang diagnosztikai 
készülék  
 

 
 
 
 
 
 
6.699.000.- 

 
 
 
 
 
 
1.808.703.- 

 
 
 
 
 
 
8.507.703.- 

2P1 Phassed Array kardiológiai 
vizsgálófej 864 kristály, 1-6 MHz, 
90° 
3C-A Konvex vizsgálófej (128 
kristály, 1-7 MHz, 70° 
hasi vizsgálatokra (nőgyógyászat, 
belgyógyászat) 
6V3 Hüvelyi vizsgálófej (192 
kristály, 3-15 MHz, 200°) 
(nőgyógyászat) 
 

Összegzés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Intézményvezetője az alábbiakban kérte a T. Képviselő-testület és a Társulási-tanács 
engedélyét: 
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1./ 2018. október 1-től, fenti tartalmú személyes közreműködői szerződés megkötésére a 
2 fő nőgyógyász szakorvossal, amelynek az ez évi többlet működési kiadása 808 e Ft. 
Pénzügyi forrása intézményi költségvetés. 

2./ 2018. decemberi beszerzésre, a kardiológiai alapgép+szív ultrahang fej beszerzése a 
SonoScape S22 készülékre és kiegészítve a nőgyógyászati szakterületre 2 db ultarhang 
vizsgálófejjel (kompatibilis a kardiológiai alapgéppel), az új árajánlat szerint bruttó 
8 507 703 Ft összegben. Az új árajánlat kedvezőbb, mint a februári, továbbá a régi gépet 
beszámítanák, bruttó 592 226 Ft értékben. A kettő különbsége: 7 915 477 Ft, amelynek 
pénzügyi forrása az intézményi költségvetés intézményvezető asszony tájékoztatása 
szerint az alábbi bontásban: „felhalmozási előirányzata 2500 e Ft, NEAK többletbevétele 
decemberre várhatóan 4 800 e Ft, többlet állami normatíva lehívása (1 040 e Ft), emennyiben 
szükséges szponzorok felkutatása.” 

Tekintettel arra, hogy az intézmény költségvetésében még nem áll rendelkezésre az 
eszközbeszerzéshez szükséges forrás, így Lajosmizse Város Polgármestere javasolta a 
lajosmizsei Képviselő-testületnek, hogy előlegezzék meg az intézmény részére az 5 415 477 
Ft-ot a Társulási-tanácson keresztül az Önkormányzat költségvetéséből, a költségvetési 
rendelet 10. mellékletében (felhalmozási kiadások részletezése) szereplő 1.21. épület vásárlás 
sor terhére. A fenti bekezdésből látható, hogy az intézmény költségvetésében 2500e Ft 
rendelkezésre áll erre a célra, az állami normatíva lehívása valamint a többletbevétel a 
későbbiekben várható.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 11-i rendkívüli 
ülésén tárgyalta fentiekben foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: 
 

„Lajosmizse Város 
Önkormányzata 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2018. szeptember 11-i  
 rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 
 
131/2018. (IX.11.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményében nőgyógyászati szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez 
kapcsolódó döntések meghozatala  
 

Határozat 
 

1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Társulási-tanácson 
keresztül a személyes közreműködői szerződések megkötését nőgyógyászati szakrendelés 
ellátására az intézményi költségvetés terhére, valamint tudomásul veszi a személyes 
közreműködői szerződések megkötése miatt keletkező 2019. évtől várható többletköltségeket.  
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a nőgyógyászati-, és 
kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközök, gépek beszerzését 8 507 703.- Ft 
összegben.  A gépbeszerzés fedezetét az alábbi tételek alkotják: 
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- a régi ultrahang készülék beszámítása 592 226.- Ft értékben;  
- az intézmény felhalmozási előirányzata 2 500 000.- Ft összegben;  
- továbbá a fennmaradó 5 415 477.- Ft összeget Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megelőlegezi, azzal, hogy a megelőlegezett összeg a 2018. évi intézményi 
várható többletbevételről visszavonásra kerül. 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a határozat 2./ pontjában az 
eszközbeszerzésre felmerülő költségeket Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelet 10. 
melléklet Felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.21. Épületvásárlás sora terhére 
biztosítja.  
4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2./ 
pontban foglaltak szerint a költségvetési rendelet-módosítását a soron következő Képviselő-
testületi ülésre készítse elő.    
5./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatban foglaltakat terjessze a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-
tanácsa elé.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2018. szeptember 11. 
 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

            Basky András sk.                   dr. Balogh László sk. 
  polgármester                               jegyző 

 
A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2018. szeptember 11. 
 
 
Muhariné Mayer Piroska 
aljegyző” 
 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, melyhez az 
alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 

Határozat-tervezet 
……../2018.(…….) TH. 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében 
nőgyógyászati szakrendeléshez és kardiológiai szakrendeléshez kapcsolódó fenntartói 
döntések meghozatala  

 
Határozat 

 
1./ A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa támogatja a személyes 
közreműködői szerződések megkötését nőgyógyászati szakrendelés ellátására az 
intézményi költségvetés terhére, valamint tudomásul veszi a személyes közreműködői 
szerződések megkötése miatt keletkező 2019. évtől várható többletköltségeket.  
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2./ A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa úgy dönt, hogy a 
nőgyógyászati-, és kardiológiai szakrendeléshez szükséges eszközöket, gépeket beszerzi 
8 507 703.- Ft összegben.  A gépbeszerzés fedezetét az alábbi tételek alkotják: 
- a régi ultrahang készülék beszámítása 592 226.- Ft értékben;  
- az intézmény felhalmozási előirányzata 2 500 000.- Ft összegben;  
- továbbá a fennmaradó 5 415 477.- Ft összeg, amelyet Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete megelőlegezett.  
3./ A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa a 2./ pontban 
megelőlegezett összeget az intézményi költségvetésbe beépíti és ezen összeget a 2018. 
évi intézményi várható többletbevételből visszautalja Lajosmizse Város Önkormányzata 
részére.  
4./ A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa felkéri az 
intézményvezetőt a 2./ pontban foglalt gépek, eszközök beszerzésére.  

 
Felelős: Társulási-tanács 
Határidő: 2018. szeptember 27. 

 
Lajosmizse, 2018. szeptember 14. 

       
       Basky András sk. 

    elnök  
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előterjesztés melléklete 
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