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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Paksi Járás valamennyi 

érintett Önkormányzata részére megküldte a TO/NEF/0151-23/2022. számú tájékoztatást a 

mammográfiás mobil emlőszűrés szüneteltetéséről és együttműködésre felhívásról, melyben 

leírják, hogy a MaMMa Egészségügyi Zrt. az idei évben sem indítja el a mobil szűrőkamiont, 

miszerint a jelenlegi finanszírozás nem téríti a Mobil Szűrőállomás kitelepülési és közüzemi 

díjak költségeit. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évben is támogatta a 

MaMMa Egészségügyi Zrt. Mobil Szűrőállomásának kitelepülési költségét, mert a város 

számára fontos Dunaföldvár női lakosságának egészségmegőrzése, a betegségek 

megelőzése. 

 

A MaMMa Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 7 munkanapra 

történő kitelepülési díja bruttó 1.000.000.-Ft. mely összeg tartalmazza a szűrőbusz 

Dunaföldvárra történő szállítását, telepítését, illetve bontását, elszállítását, két fő 

munkavállaló (1 fő röntgenasszisztens, 1 fő adminisztrátor) szállásköltségét, két fő utazási 

költségeit, valamint a két fő kiküldetési többletköltségét, azonban a közüzem díjakat nem 

tartalmazza, azt plusz költségként kell megfizetni az Önkormányzatnak. 

 

Dunaföldvár Önkormányzata levélben megkereste Bölcske Község Önkormányzata 

polgármesterét, tájékoztatta arról, hogy Dunaföldvár Város Önkormányzata a megelőző 

években rendszeresen finanszírozta a mammográfiás szűrővizsgálat költségét, melyen minden 

évben a bölcskei női lakosság is részt vett, mivel a Népegészségügyi Főosztály a 

Dunaföldvárra kitelepült szűrőkamion megjelölésével küldte ki az értesítéseket az érintettek 

részére. Az idei évben azonban olyan mértékben megemelkedtek a szűrőkamion kitelepülési 

költségei, hogy annak megfizetését Dunaföldvár Város Önkormányzata már egyedül nem 

tudja vállalni, és kérte Bölcske Község Önkormányzata is vegyen részt a mammográfiás 

szűrővizsgálat finanszírozásában bruttó 300.000.-Ft-tal, mely magában foglalja a dologi 

kiadásokat is. 

 

Bölcske Község Önkormányzatának jegyzője válaszában leírta, hogy egyeztetett a 

polgármester úrral és köszönettel igénybe vennék annak lehetőségét, hogy Bölcske női 

lakossága Dunaföldváron vegye igénybe a mammográfiás szűrővizsgálatot. A levélben 

megjelölt bruttó 300.000.-Ft-tal hozzájárulnak a szűrőkamion kitelepülési költségeihez,  

azt megtérítik Dunaföldvár Város Önkormányzata részére, mely összeg tekintetében 
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Bölcske Község Önkormányzatának polgármestere átruházott hatáskörben döntési joggal 

rendelkezik, így nem kell a Képviselő-testület jóváhagyását kérniük. 

 

Dunaföldvár vonatkozásában 941 fő, Bölcske esetében 279 fő, összesen: 1220 fő kap 

meghívót a szűrővizsgálatra. 

 

Dunaföldváron 2022. október első hetében kerül sor a mobil emlőszűrő állomás kitelepítésére. 

 

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy 2022. július 12. napján telefonon egyeztetésre 

került sor a MaMMa Egészségügyi Zrt. irodavezetőjével a három oldalú megállapodás 

vonatkozásában, melyre azt a válasz kaptuk, hogy a megállapodás Dunaföldvár Város 

Önkormányzata és a MaMMa Egészségügyi Zrt. között jön létre és a számlát az 

Önkormányzat részére küldik meg, melyből bruttó 300.000.-Ft. továbbszámlázásra kerül 

Bölcske Község Önkormányzata részére. 

    
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

Dunaföldvár, 2022. július 12. 

 

 

Horváth Zsolt  s. k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 Határozati javaslat 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. vállalja a MaMMa Egészségügyi Zrt. Mobil Emlőszűrő Állomásának telepítésével 

összefüggő bruttó 1.000.000.-Ft. kitelepülési díj, valamint a közüzemi díjak 

megfizetését a Mamma Zrt felé a 2022. évi általános tartalék terhére. 

2.  Az 1. pont szerinti összegből közvetített szolgáltatásként Bölcske Község 

Önkormányzatának tovább számlázott bruttó 300.000.-Ft növeli az általános tartalék 

összegét.  

3. a polgármester jogosult a költségek viselésére vonatkozó megállapodás megkötésére, 

szükséges nyilatkozat és jognyilatkozat megtételére.  

 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. MaMMa Egészségügyi Zrt. 

2. Pénzügyi és Adó Iroda  


