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Központ

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 6/2020.(11.13.) önkormányzati határozatával hozzájárulását adta a
Tormay Károly Egészségügyi Központ 20.5363 millió Ft összegű, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás eszközfejlesztéséhez.

2020. májusában Dr. Dunai György igazgató úr és Kocsis Bernadett gazdasági vezető írásban
kérte az eszközbeszerzésről szóló határozat módosításának jóváhagyását. Ennek indokaként
jelezte igazgató úr, hogy a forint/ euró árfolyam jelentősen megemelkedett, így a cégek által
adott árajánlatok módosultak/ módosulnak, ezért a szakrendelcsenkcnt meghatározott
keretösszegek nem minden esetben elegendőek a meghatározott eszközök beszerzéséhez,
átcsoportosítást igényelnek. Ebből kifolyólag kérte, hogy a szakrendelésenként meghatározott
keretösszegek törlésre kerüljenek, hogy igény szerint lehessen át csoportosítani az egyes
szakrendelések között.
A. katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hatályon
kívül helyeztem a 6/2020.(11.13.) önkormányzati határozatot és a kérésnek megfelelően
hozzájárultam hozzájárul a Tormay Károly Egészségügyi Központ 20.540.000 forint összegű,
ii
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelőtől
kapott
támogatásának
alábbi
eszközfejlesztéséhez.

Bőrgyógyászat
Kardiológia
Sebészet
Nőgyógyászat
Pszichiátria
Felnőtt fiil-orr-gégészet
Gyermek fül orr gégészet
Uio lógta
Tüdőgondozó
Fizikoterápia, gyógytorna
Ultrahang
Központi sleül
Belgyógyászat
Szemészet
Központi irányítás
Informatika

Eszközök megnevezése
elektrokauter + kéziműszerek (beszerzés+felújítás)
Holter EKG, pulzoxyméter, EKG, Holter EKG páciens kábel szettek
műtőasztal, műtőlámpa, kéziműszerek (beszerzés+felujítás)
vizsgálóágy, kolposzkóp felújítás, kéziműszerek (beszeizés-t-felújítás)
vizsgálati tesztek
motoros váladékszívó, audiométer, kéziműszerek (beszerzés+félújítás)
kézimüszerek (beszerzés+felújítás)
vizsgálóágy, uioílo vvmélei
spüométer, pulzoxymétei
terápiás készülékek, segédeszközök
lineáris ultrahang fej
hőlégsteiilizáloi, szállító eszközök
ABPM (vérnyomásmérő Holter), pulzoxyméter
pachyméter, autorefrakto, -keratométer, réslámpa applanációs tonométerrel
vonalkód olvasók, címke nyomtató
szerver, nyomtatók, számítógépek, SSL) meghatók

Mindösszesen (Et)

20 54(1 000

Az eszközbeszerzések - néhány kivételtől eltekintve - szinte teljes egészében megvalósultak.
Igazgató úi jelezte, hogy az adott szakmával való ismételt konzultáció és bizonyos folyamatok
racionalizálása alapján a következő módosítást szeretné kezdeményezni:

•

Központi sterilben a kéziműszerek beszerzésével és a működési folyamatok racionalizálásával
nincs szükség hőlégsterilizátor beszerzésére.

•

Szemészeten az autorefrakto, -keratométerre és applanációs tonométerrel szerelt réslámpára
kapott árajánlatok keretünket jelentősen meghaladták volna. A jelenlegi készülékek az
igényeket kiszolgálják, a réslámpánk későbbi felújításával, kisebb költséggel is megfelelően
biztosítható az ellátás.

Mivel az eszközpark megújulásán túl a működés, gazdasági egyensúly stabilitásához fontos a dolgozók
megtartása, elégedettségük növelése, munkakörülményük javítása, ezért a fennmaradó összegből
munkaruha készletünk mennyiségét kívánjuk növelni, frissíteni.

A támogatási összeget az l.sz. melléklet szerinti módosított szakmai terv szerint kívánja az intézmény
felhasználni, melyhez kérik a Képviselő - testület jóváhagyását.

Kérem a Tisztelt Képviselő -testületet, hogy támogatva igazgató úr kérését vitassák meg az
előterjesztést és fogadjál cl a határozati javaslatot.

Gödöllő, 2020. október „A „

Dr.

HATÁROZATI JAVASLATI.

Gödöllő Város Képviselő-testülele a Toimav Káioly Egészségügyi Központ
eszközbeszerzésének jóváhagyásáról szóló 28/2020 (V 28 ) öiikoimáiiy/ati határozatát
visszavonja.
HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul a Tormay Károly Egészségügyi Központ
20,5363 millió forint összegű, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott
támogatásának a határozat melléklete szerinti eszközfejlesztéséhez.

Határidő: a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő igazgatójának értesítésére azonnal
Eelelös: Dr. Gémesi György polgármester

1. sz. melléklet

Eszközök megnevezése
elektrokauter + keziműszerek (beszerzés+felújítás)
Holter EKG, pulzoxyméter, EKG, Holter EKG páciens kábel szettek
műtőasztal, műtőlámpa, keziműszerek (beszerzés+felújítás)
vizsgálóágy, kolposzkóp felniítás, kéziműszerek (beszerzés-felújítás)
vizsgálati tesztek
motoros váladékszívó, auciométer, kéziműszerek (beszerzés+felújítás)
keziműszerek (beszerzés+felú; ítás)
vizsgálóágy, uroficwméter
sptrométer, pulzoxyméter
terápiás készülékek, segédeszközök
lineáris ultrahang fej
szállító eszközök
ABPM (vérnyomásmérő Holter), pulzoxyméter
pachyméter
vonalkód olvasók, címke nyomtató (hardver, szoftver)
szerver, nyomtatok, számítógépek, SSD meghajtók

Bőrgyógyászat
Kardiológia
Sebészet
Nőgyógyászat
Pszichiátria
Felnőtt ful-orr-gégészet
Gyermek ful-orr-gégészet
Urológia
Tüdőgondozó
Fizikoterápia, gyógytorna
Ultrahang
Központi steril
Belgyógyászat
Szemészet
Központi irányítás
Informatika
Szakdolgozók, orvosok,
takarítók, műszaki dolgozók munkaruha

Mindösszesen (Ft)

20 536 300

