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Tárgy: Javaslat gépjármű beszerzésére a Heim Pál Gyermekkórház részére
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges
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JOGI KONTROLL:
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

D A N A D A - R J M Á N EDIVA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi
Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi
Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi
Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Heim Pál Gyennekkórház (a továbbiakban: Gyermekkórház) megkereséssel fordult a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), melyben
megkülönböztető jelzéssel ellátott autó beszerzéséhez kér támogatást tekintettel arra, hogy a kijáró
ügyeletben, a VIII. kerületi gyermekek ellátásában is részt vevő autó elhasználódott, ezért a további biztonságos betegellátás biztosítása érdekében új autó beszerzése szükséges.
A Gyermekkórház Budapest Főváros VIII. kerületében, az Üllői úton működik. Az Önkormányzat
és a Gyermekkórház hosszú időkre visszanyúló kapcsolatot ápol, kölcsönösen segítve a kerületi
egészségügyi tevékenységet. A Gyermekkórház látja el 2007. január 01. napjától a kerületi gyermekorvosi ügyeleti feladatot, mely az Önkormányzat kötelező feladata, valamint a Gyermekkórház Alapítványa tagja a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak. A Kórház kiemelkedő
szakmai tevékenysége alapján több alkalommal elnyerte az Év Kórháza kitüntető címet.
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Az Önkormányzat elkötelezett a betegek gyógyítása, valamint a kerületi lakosok egészségbiztonsága mellett. Közös érdekünk a kerületi gyermekek biztonságos betegellátásának biztosítása azáltal, hogy a kerületi gyermekorvosi ügyeletet ellátó Kórház tevékenységének ellátásához a megfelelő gépjármüvei rendelkezzen.
Fentiek alapján javasolom, hogy az Önkormányzat biztosítson fedezetet nettó 6.400,0 e Ft + AFA,
+ biztosítás, forgalomba helyezés költsége: 128,0 e Ft, mindösszesen 8.256,0 e Ft értékben a megkülönböztető jelzéssel, fény és hang technikából álló jelző szettel felszerelt gépjármű beszerzésére,
üzembe helyezési költségeire, valamint a gépjármüvet az Önkormányzat adja térítésmentesen a
Kórház tulajdonába. A beszerzési eljárás eredményéről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fog döntést hozni.
II. A beterjesztés indoka
A kerületi gyermek lakosság egészségügyi ellátása érdekében szükséges, hogy a Képviselőtestület 2017. október 19-i ülésén tárgyalja az előterjesztést.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja fedezet biztosítása gépjármű beszerzéséhez 8.256,0 e Ft összegben, és a megvásárolt gépjármű térítésmentesen a Kórház tulajdonába adása. A döntés pénzügyi fedezetet igényel,
javasolom a fedezetet az általános működési tartalék terhére biztosítani.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés, 23. § (5) bekezdés 9. pontjában és a 41.§ (3) bekezdésben
foglaltakon alapul.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. a) megkülönböztető jelzéssel, fény és hang technikából álló jelző szettel felszerelt gépjármű
beszerzésére és üzembe helyezési költségeire bruttó 8.256,0 e Ft összeget biztosít - önként vállalt feladat - az általános működési tartalék terhére,
b) az Önkormányzat a megkülönböztető jelzéssel, fény és hang technikából álló jelző szettel
felszerelt gépjármüvet térítésmentesen a Heim Pál Gyermekkórház tulajdonába adja.
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont: 2017. október 19.; b) pont: 2017. december 31.
2. a) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél
és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 8.256,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11704 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára.
b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont: 2017. október 19., b) pont: a költségvetés következő módosítása

?

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. a) pontja szerinti beszerzési eljárás lefolytatására és az 1.
b) pontja szerinti térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. november 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda

Budapest, 2017. október 18.
dr. Koesis Máté
polgánnester
Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
iegvző
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dr. Mészár Erika
aljegyző
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