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Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere
Elöterjesztés
a Képviselö-testület részére
a Heim P}ll Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatásáról

I. Tartalmi összefoglaló
Az egészségügyi alap ellátásról szóló 20 l 5. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. §ában foglaltak szerint a települ ési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.
A gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó éjszakai és szünnapi ambuláns és kijáró
gyermekorvosi ügyeleti ellátást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat) a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézettel (a
továbbiakban: Gyermekkórház) 2014-ben kötött feladatellátási szerződés útján biztosítja a
kerület gyermeklakossága számára.
A feladatátadás következtében az ügyeleti feladatok finanszírozása a Gyermekkórház és a
Nemzeti Egészségbi ztosítási Al a pkezelő (a továbbiakban: NEAK) között létrejött
finans zírozási
sz erz ődés
alapján
kö zvetlenül,
az
egészsegugyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(Ill. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint történik.
A polgármesterh e1. intézett levelében (az előterjesztés 2. melléklete) a Gyem1ekkórház
orvosigazgatója a jogsza bályi rendelkezések figyelembevételével megállapított, a NEAK által
folyósított finanszíro zási összeg 100 Ft/fö/hó összeggel tö1iénő kiegészítését kéri az
Önkormányzattól az ügyeleti ellátás biztonsága és biztosíthatósága érdekében.
A Gyermekkórház a fentieken túl az Önkormányzat támogatását kéri (az előterjesztés 3.
melléklete) a kijáró ügyeleti feladatok teljesítésében részt vevő, erősen elhasználódott
gépjármű helyett egy új , megkülönböztető jelzéssel, fény- és hangtechnikával felszerelt autó
beszerzéséhez.
II. Hatásvizsgálat

A Gyermekkórház által kért források rendelkezésre bocsátásával az Önk01mányzat hosszú
távon képes eleget tenni a hatályos jogszabályok szerinti, az alapellátáshoz kapcsolódó házi
gyennekorvosi ügyeleti ell átás biztosítása terén fennálló közjogi kötelezettségének.
Ill. A végrehajtás feltételei

A Rendelet 8. §-a meghatározott számú 0-14 év életkor közötti lakos ellátásához köti a
finanszírozhatóságot, és a NEAK ezen - a települési önkonnányzat jegyzője által minden év
március 31-éig megküldött, az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően igazolt lakosságszám alapulvételével állapítja meg a finanszírozás összegét.

A 20 18. december 3 1-ei állapotnak megfclelöen igazolt 0-14 év életkor közötti lakosságszám
8993 fö. Ennek alap ul vétel ével a Gyermekkórház által kért támogatás összege 10 791 600
Ft/év. A támogatási összeg megállapításánál a 2019. december 31-ei lakosságszám
figyelembevételét j avaso lom, így annak tervezésére az Önkonnányzat 2020. ev1
költségvetésében látok lehetős éget. Ily módon az 1 éves időtartamra szó1ó támogatási
szerződés a 2020. évi költségvetés elfogadását követően köthető meg.
A Gyennekkórház által beszerezni kívá nt Skoda OCTA VIA vételára - az autót forgalmazó
Porsche Inter Auto H ungari a Kft. által adott árajánlat szerint - 7 413 3 86 Ft + 2 001 614 Ft
áfa, valamint 185 OOO Ft regisztrációs adó, mely mentes az áfa alól.
A megkülönbö z t et ő jelzést kibocsátó eszközök ára szereléssel együtt 738 720 Ft+ 199 454 Ft
áfa.
A megkülönbö ztet ő jelzés t kibo csátó eszközökkel felszerelt gépjármű beszerzési ára összesen
10 53 8 174 Ft.
A NEAK ált al fo lyós ított fi nanszírozást kiegészítő , valamint a gépkocsi beszerzéséhez
nyújtandó támogatást tá mogatási szerző d és alapján biztosítja az Önkonnányzat, amely
tartalmazza a felhasz nálás módját , a támogatás nyújtásának feltételét, valamint az elszámolás
szabályait is.
A gépjármű vásárlásához nyújtandó támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkorm ányzat 20 19. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkonnányzati
rendel et 12. mell éklet 7. sora (Polgármester általános tartaléka) terhére javasolom biztosítani .

IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete megho zza az
elöte1j esztés l . mell ék letében fogla lt határozatot.

Budapest, 20 19. no vember

/S-.,·

Törvényességi szempontbó l ell enjegyzem :

Jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2019. (Xl. 21.) határozata
a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Heim Pál
Országos Gyennekgyógyászati Intézet részére támogatási szerződés keretében 10 538 174 Ft
támogatást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019. (11. 22.) önkonnányzati rendelet 12. melléklet 7. sora
(Polgármester általános tartaléka) terhére a kijáró házi gyennekorvosi ügyelet biztosításában
részt vevő gépjármü beszerzéséhez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés
megkötésére, az elöirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.
3. A Képviselő-testület felké1i a polgánnestert, hogy az Önkonnányzat 2020. ev1
költségvetésében házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására a 0-14 év életkor közötti
lakosságszám figyelembevételével a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet részére
100 Ft/ fő/hó összeget terveztessen be.

Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a H umánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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Kőbányai Önkormányzat
Dr. Kovács Róbert Antal Polgármester Úr részére

Budapest
Szent László tér 29.
1102

Tisztelt Polgármester Úr!
Mint ahogyan az Ön előtt is ismeretes a X. kerület gyermeklakosságának kijáró ü yeleti
ellátását a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet végzi .

A gyermekorvosi ügyeleti el látás biztonsága és biztosíthatósága érdekében kérjük a Tisztelt
Képviselő Testület támogatását, a NEAK által megállapított minimális összegen felül, a
kerület 18 év alatti gyermekek ellátásához havonta 100 ft/fö összeg biztosítását.
Az intézet és az Önök között meglévő feladatellátási szerződés így eszerint módosul.

Budapest, 2019 . október 15 .
A további közös együttrnüköclés reményé ben,
Tisztelettel:

D r ~orvosigazgató
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Budapest Főváros X. Kcriilet Önkormányzata
Dr. Kovács Róbert Antal Polgármester Úr részére
Budapest
Szent László tér 29.
1102
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Tisztelt Pol gármester t'Jr!
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A kijáró ügyeletben , a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet és a X. kerület közötti
együttmüködési szerzödés alapján, a fe ladat e llátásához ké1jük Tisztelet Polgármester Úr és a
Tisztelt Képviselötestület segítségét. A X . kerületi gyermekek ellátásában is résztvevő autó
elhaszná lódott , tönkrement, ezért a további biztonságos betegellátás biztosítása érdekében új
autó beszerzése szükséges. ame ly fel van szerelve megkülönböztető jelzéssel, fény és hang
technikából álló jelzö berendezéssel.
Fentiekre tekintettel, tisztelettel kétj ük Ön és a Képviselötestület megtisztelő támogatását egy
új autó beszerzését.
Köszönjük a gyermekei látásban nyújtott eddigi támogatásukat. Bízva a további sikeres
munkájukhoz sok sike rt kívánunk!

egy üttműköd ésben ,

Vátjuk mielöbbi szíves vú laszát.
Budapest, 20 l 9. október 18 .
Tisztelettel:
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Dr. Feke·t~·
orvosigazgató

Melléklet:
1 db autó án~jánlat
1 db megkü lönböztetö jelzés fe lszerelés árajánlat

Palócz Norbert
gazdasági igazgató
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PORSCI-IE,

SKOOA

l\/15
Kelt: 2019-09-26

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Palócz Norbert
1089 Budapest
Üllői út 86.
Tisztelt Palócz Norbert Úr!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket, a Porsche lnter Auto Hungaria Kft Porsche M5
márkakereskedését. Kérem, az alábbiakban tekintse meg a Skoda modellekre vonatkozó ajánlatunkat:
Típus:
Motor:
Szín:

Skoda OCT A VIA Style 2.0 TSI 4x4 DSG
1984 ccm
Teljesítmény: 140 KW/ 190 LE
Ezüstszürke (SEBE)
Kárpit: "Style" szövet (HA)

A gépkocsi alapfelszereltsége:
"Maxi-DOT" multifunkciós kijelző
3 db fejtámla hátul
8 hangszórós kivitel
Ablakmosófolyadél<-szintjelzö
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul
Ablaktörlő ("AERO")- és mosó elöl

tükör

Függönylégzsák elöl, hátul
Fűthető hátsó ablak
Gerinctámasz az első ülésekben
GreenTec csomag
· Start-Stop rendszer
- Fékenergia-visszanyerési technológia

intervallumkapcsolóval

Automata klímaberendezés "Climatronic"
kétoldali hőfokszabályzással, hűthető
kesztyütartóval,páratartalom-érzél<elővel

Csatlakozó (12V-os) a csomagtérben
Defekt-szett (Spray és kompresszor)
Elektr. áll. és fűthető külső tükrök
Elektr. behajtható és sötétedő külső

Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés
Hátsó lámpa LED-technikával
Hegymenet asszisztens (HHC)
ISOFIX-gyermekülés rögzítési pontok
{2db hátul)

Elektro-mechanikus szervokormány

Kéttónusú kürt
Ködfényszóró
Ködzárfény (hátsó ködlámpa)
Könnyűfém keréktárcsák "Alcatras" (16")

Sebességfüggő

l<erél<méret: 6,5Jx16"

tW<rök, talajmegvilágítással

rásegítéssel

Elektromos ablakemelők elöl
Elektromos ablakemelők hátul
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés)
(ABS, MSR, ASR, EBV, EDS, HBA, RBS, MKB,
XOS+ rendszereket is tartalmazza)

Fényre automatikusan

elsötétedő belső

abroncsok: 205/55 R16

Könyöktámasz elöl "Jumbo-Box"
Könyöktámasz hátul, sízsáknyílással
LED nappali menetfény
Magasságállítható első ülések
gerinctámasszal

Porsche /nter Auto Hungaria Kft .
Porsche M5 telephel y
H-1238 Budapest, S ze n tlő r inc i út
Telefon, +36/1- 42-18-220

www.porschem5.hu
Adószám: 14515239-2-44
Fővárosi Bíróság Cg.:01-09-907324
UniCredit Bank Hungary Zrt 10980006-00000004-20610023

A PORSCHE-INTER AUTO CSOPORT TAGJA
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csöérzélwlös ablal<törlövel

Megemelt és n1eg er ö site tt f u t6 rn C1

"Liqht Assistant"

(/<b. T·15 mrnJ

M olormegjelölé s nélk ül
M ulti f unkciós b ő r l<0 r111éinyke1·ek(J ku ll ó s)
, act, ó é s m o b iltale f on vezérlé sühez
bor sebesseg v.ill ó·· es 1,6td ci t<1,a,

Négy irányban állít ható ko r má ny o sz lop
(i;u9i,r · ós t en9ely,r{JJ l)' /.J,JJ1 /

O lclallégzsákol< elö l
Osztott an dönth et ő há t só u lés t árn la
Pai-l<0lór adar hátul
l~ádió "Swing" ·· MP3 lej 21Lszti ssal

(Com ing Home, Leaving Home, Tunnel
ligh r, Day light f Lml<ciól<)

Szemüvegtartó
Széria gumiabroncsok: 205/55 R16
Tárcsafékek elöl és hátul
Telefonkihangosító rendszer (Bluetooth)
Térdlégzsi1k a vezetőolda lon
USB-csatlakozó a középkonzolon
Vezető- és utasoldali légzsák
(az ur,1 solda/i l<il<apcsolhiltóJ

Zöld

· 6,5" színes, érin töl,ép ernyö; /(IJelzö
{CD ·lejiitszó r nem t,JJ talrna zJ

hővédő

üvegezés

Rádiótávirányítás a központi zál'i,o z

Ra lw mány-rögzítö elP. rn el< a csoma gt érb en
Rugalma s szervizinter va ll um
Sebességszabál y zó (Te1T1 po m at )
Sö t ét edés1·e akti vá ló d ó f é11 ys zó ro l\
t\ l (H.1tó

~1ériafels :wre ltsé g ,c, N EM

l (11

l alrn a:i: pó t kere l< e t (em e lőve l és k c-né k lrnlccsal). cs<1I< defektjavító szettet!

A gépkocs i.. reqisztrúciós_adót tartalma:.:ó_lista.ára. g_yári _extra. felszereltség _nélkül:

Színe: EzüstszLirke fén yezés

9 398 850,--

HUF

173 990,-··

HUF

31 750,-58 420,--

HUF
HUF

'16 510,--

HUF

34 290,-··

HUF

2'18 440,--

HU F

0 -'

HUF

13 970,--

HUF

125 730,--

HUF
HUF
HUF

A z...On_ által v~1la s1.tot t_gyi11·i extra fe ls1.er eltségek:

"Maxi -Dül" sz ín es rn ul ti f unl, c 1os k i je l z ő (9S G)
"S martl.ink +" funk ció (9 w ·1)
· Sm ar t Ga i:e funl<cio
- MirrorLin k

· Apple CiirPlay'
·· Google A ndroid A ut o ·
A S111arrL,nl< f unl<c1ó cs<1 t/ii koztaws1

megoidá sa i lehetövé tesl ik
oi(Os te/efon ok és a j,írmií in f ora inme n r
re11clsze ré11 e!\ ó sszel<ó t é,é t, és ig y
b1zonvos, en gedélyezetr ali,almaz,isol<
l<ozve tlenii/ az infotainment r encls w r
e n n tó i<ép ernyőjén tó rt énó lw wlésó t

2 clb USB-csatla kozó háw i (Pl<R)
(a Jumbo -í3 ox há rolcJalá nJ

230V --os csatlako zó (9Z 3)
(a Jumbo-/Jox hárolaa /,111 )
A da p tív t emporn at 1(P SC)
- ·100 l<m/ 11 se be sseg ,g /Ja sznál/Ja to
predil<tiv gya/ogosvécie/em funl«:10
· Speecl Lim iten el

Alsó védöbu rl<o lat ('1S l.)
rnegerösíte rt védelem a /1árso
fó leng ö /«,ron. a l<ézifél<-bow</em1,1 ós

,1

fé l<c:s ő ve /<e n

Fáradtságérzékelö szenzo1 (Pl<H )
-tigye lme zt et·ö han g
-figye/m en et ö je lzés a rnulti fun l<c,os
l<ijelzön

FLi thetö

első

és hát só ülések (PW ?)

F űt h ető első szé l védő

(Pl-15)
FCn:ött ablatm,osó fúvókák elöl (9T1)

69 850,--

10160,--

Porsche lntC:ir Auto HullfJariil l( h .
Porsche M 5 te lephely
H-12 38 Budapest , Sze 11t lör111 c1 úL
·, elei on d6/ 1-•l 2-'l!l-220

www.porschem5.hu
Adószám: 14515239-2-44
Fővárosi Bíróság Cg.:01-09·90732•1
UniCredit Ba11k Hungary Zrt 10900006·00000004-20610023

A i'O RSCH~· INTER AlJTO CSOPORT TAGJA
2 uldaL os szoso n: 4

PORSCHE

SKODA

M.5
Kelt: 2019-09 -26

46 990,-132 080,--

HUF
HUF

39 370,-138 430,--

HUF
HUF

350 520,--

HUF

45 720,--

HUF

110 490,-49 530,--

HUF
HUF

50 800,--

HUF

52 070,--

HUF

132 080,--

HUF

76 200,-230 OOO,-- - -- ---

HUF
HUF

A gépkocsi listaára extrafelszereltséggel:
Kedvezmény:

11606 240,- 2 006 240,--

HUF
HUF

Az Ön számára kalkulált egyedi kedvezményes vételár:

9 600 OOO,--

HUF

Hátsó lámpa LED-technikával 11 {8SP)
Holttérfigyelő rendszer "Blind Spot {PWL)
Detection"

Kanyarkövető

ködfényszórók (PW2)
KESSY - Keyless Access (PDE)

automatikus nyitás/zárás,
l<u/cs néll<iili indítással
LED főfényszóró + AFS (PK9)
- LED nappali menetfénnye/
- AFS .: adaptív fényszórószabályzás
fényszórómosó berendezéssel,

dinamikus magasságállítással.
bőr kormánykerék (fűthető)
rádió és telefon vezérléséhez

Multifunkciós

(PL6)

Parkolóradar elöl és hátul (7X2)
Rádió "Bolero" - MP3 lejátszással (RAC)
- 8" érintőképernyős kijelző
(CD-lejátszót nem tartalmaz!)

Sun & Paci< csomag (PL1)
- napfényroló a hátsó ablakon
- háló a kalaptartó alatt

SunSet árnyékolás (PH7)
8-oszloptól 35%-osan sötétített üvegek

Tolatókamera (KA2)
1 Üzembehelyezési költség
1 Szerelt téli Conti WinterContact TS860

Az ajánlati ár a 185 OOO,-- HUF regisztrációs adót és a 27% ÁFA-t tartalmazza.
ggyéb fizetendő összegek:
Rendszámtábla:
Tulajdonszerzési illeték:
Forgalmi és törzskönyv:
Tartozék ajánlataink:
Gumiszőnyeg készlet
Csomagtérszönyeg
Vá ltózár
Rablásgátló KS3 kártyás-kódpados
Kerékőr

8.500.119.00012.000. -

HUF
HUF
HUF

18.000.23.000.99.000.149.000.10.000.-

HUF
HUF
HUF
HUF
HUF

Az általunk adott ajánlat a készítésétől számított 5 munkanapig, vagy új importőri ár kiadásáig; illetve raktári
autó esetén a készlet erejéig érvényes. A kiválasztott modell szállítási határideje - készlettől függően - a
szerződés kötésétől számított 10 - 14 hét.

Garancia4 szolgáltatásunkkal biztosítjuk a gyári jótállás két éve alatt megszokott
biztonságot a 3. és 4. évben, akár 200.000 km futásteljesítményig. Átrozsdásodás ellen 12
év garanciát adunk.

Porsche lnter Auto Hungaria Kft.
Porsche M5 teleph ely
H-1238 Budapest, Szentlörinci út
Telefon: +36/1-42-18-220

www.porschem5.hu
Adószám: 14515239-2-44
Fővárosi Bíróság Cg.:01-09-907324
UniCredit Bank Hungary Zrt 10980006-00000004-20610023
A POR SCHE-INTER AUTO CSOPORT TAGJA
3. oldal, összesen: 4

PC) R S e~-~ 1-·l
/Vl

(@

1~~

SKODA

=,
t,elc: 2019-09-26

Szervizintervallumok: k ij e l ző szerint, rr-1:ix . 2 év/30.00 0 km. 2 éves kor után évente
el l e nőrző szervi z.

Bemutatóautóink egy előre egyeztetett időpontban márkakereskedésünkben tesztvezetés
során kipróbálhatóa k.

Tisztelettel :
Berta lan L.éisz ló 'E + 36 ·1 4 2·1 82 ?3

.·\ lbe1·L11an@porschem5. hu

Porscim lnter Aut o Hunq;,rr;:i l\.ft

www.porschern5 .hu
Adószám: 14515239-2-44
Fővá rosi Bíróság Cg.:01-09-90732 4
UniCrcdit Ba nk Hu11gary Zr t '10980006-00000004-20610023

Porsche M5 telephel y
H~-1238 BLl(Jape'3 t, Sz.cntlorin c, vt
í ele fo n • 36/1-,Q- 18-220
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https://mai l.heimpalkorhaz.hu/webmai 1/? _ task=mai l& _safe'"Ü&.

011ndc uh e Wcbm a il :: nForce fényhíd

Tárgy

nForce fényhíd

Feladó

Szőcs Zo ltán <zoltan.szocs@dnd.hu>

Címzett

< bela.lovas@heimpalkorhaz .hu >
2019-09-25 11 : 32

Dátum
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" Heim2.PNG ( ,_,4 0 KB)
Kedves Béla!

A kért aján lat
SoundOff Signal nForce 42" piros/kék fényh íd: 418.500, - Ft+ÁFA
Code3 3920 vezérlő egység : 65.000,-Ft+ÁFA
SoundOff Signa l lOON t1a ngszóró: 60.120,-Ft+ÁFA
SoundOff Signal Fascia Kék LED hűtőrácsba: 27 .000,-Ft+ÁFA
SoundOff Signal Fascia Piros LED hűtőrác s ba : 27 .000,- Ft+ÁFA
Szerelési díj : 69.100,-Ft+ÁFA
SoundOff Signal Dual kék/piro s szélvédő villogó : 72 .000,-Ft+ÁFA
Összese n : 738.720,-Ft+ ÁFA
Szállítás: 5-Shét
Amennyi ben további információra lenne szOksége , állok szives rende lkez ésé re!
Ocivöz.Let.tel ,
Best re gards ,
Zo l tán
kereskedelmi ig azgató/ Directo r of Sales

Szőcs

DND Telecom Center Hirköz l éstechnjkai,
1089 Budapest , Elnök u. l.

Informati kai, Szolgáltató Kft .

Tel: +36-l/ 459-8050
Mob.: +36-20/9818-364
fax : +36-l./210--1757

E·· ma.i.l: zoJ_!~ n. szocs@clnd . hu
Web: r0:JJ2..:_ / /www . dmi. hu
l·' acebook: _b t tps: / /l-1ww. /: a ce book. com/,,DNDTeJ. ecomCen te r /
YouTube: h t tf'.§.. : / /1.Jww ._yyu t:. ube. c:orn/user / DN DTe lecomCen ter /
Ez az üzenet és a hozzá kapcsolódó (~j lo k , te r vezetek kizárólag a Cimzettnek szól nak , a ben1
Mie.Lött k.i.nyomta tn á ezt c1 z e -ma i .Lt , gond olja meg , valóban szükséges-e . Napról napra kevesebl
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