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Képviselő-testület 
2017. november 16-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Nagycsoportos óvodások 2018. évi lisztérzékenységi szűrővizsgálata 

1. Előzmények 

Budapest I'őváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2016. évben csatlakozott a 
„Csipkerózsika szűrőprogram" néven is,mert Iisztérzékenységi szűrővizsgálati 
programhoz, melyet Magyarországon kizárólag a Cödimed Kft. végez. 
A Képviselő-testület a 11/2017. (III. 16.) rendeletében úgy döntött, hogy a nagycsoportos 
óvodás gyermekek lisztérzékenységi szűrővizsgálatához szükséges forrást 2017-ben bruttó 
3 055 500 forint összegben ismét biztosítja. 
A Cödimed Kft. a szűrést elvégezte és a szöveges beszámolóját elkészítette. (1. számú 
melléklet) 
A beszámoló szerint a programban 505 gyerek vett részt, melyből 6 fő esetében pozitív 
eredmény született. A pozitív eredményt mutató gyermekek szülei részletes tájékoztatást 
kaptak a kivizsgálás további menetéről. A lisztérzékenység előfordulási gyakorisága ebben a 
korcsoportban 1 :84 arányú volt. 
Az önkormányzat által támogatott szűrővizsgálat a 2010. szeptember 01. - 2011. augusztus 
31. között született gyermekek részére volt ingyenes. 
Tekintettel arra, hogy a statisztikai adatok alapján a lisztérzékenységben érintettek száma 
folyamatosan nő, fontos, hogy már gyermekkorban diagnosztizálásra kerüljön az érintettség. 

II. Vélemények 

Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a nagycsoportos - a 2011. szeptember 01. és 
2012. augusztus 31. között született - gyermekek száma idén 960 fő. 
A Cödirned Kft. árajánlata alapján a szürővizsgálat bruttó ára 3 150 Ft/fő (2. számú 
melléklet). 
Az érintett korosztály létszámát figyelembe véve 3 024 OOO forint, azaz Hárommillió
huszonnégyezer forint betervezését .iavaslom a 2018-as költségvetésbe, azzal a feltétellel, 
hogy a szűrővizsgálatot igénybevevők száma nem haladja meg a 960 főt. 
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Javaslom, hogy a 2018-as költségvetési terv elfogadása után az Önkormányzat a 
nagycsoportos gyerekek 2018. évi lisztérzékenységi szürővizsgálatáról szóló megbízási 
szerződést kösse meg a CÖDIMED Kft-vel. (3. számú melléklet) 
A szürővizsgálat megrendelése nem közbeszerzés köteles. A beszerzés nem tartozik a 
Polgármesteri Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó 5/2015. (VII. 15.) polgármesteri és jegyzői 
utasítás hatálya alá, tekintettel arra, hogy az egyedi beszerzésnek minősül, mert a 
lisztérzékenységi szűrővizsgálati programot Magyarországon kizárólag a Cödimed Kft. végzi. 

Jogszabályi háttér: 
a Képviselő-testület 11/2017. (III. 16.) rendelete és az 5/2015. (VII. 15.) polgármesteri és 
jegyzői utasítás. 

Gazdasági Osztály véleménye: 
A 2018. ·évi költségvetés tervezése már folyik, mely alapján látható, hogy a központi 
szabályozások hatására a kötelező feladatok ellátásának költségvetési igénye növekszik, 
kompenzálás nem várható. Jelentős a központi szolidaritási hozzájárulás befizetési 
kötelezettségének emelése is. Az önkormányzatnak új bevételi forrása nincs. Az önként vállalt 
feladatok kiadási szintjének emelése tehát a kötelező feladatok ellátási szintének csökkenése 
mellett valósítható meg. 

Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk 

alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz. 

Fentiek alapján azt javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tervezze be a nagycsoportos 
óvodások 2018. évi lisztérzékenységi szűrővizsgálatához szükséges forrást a 2018. évi 
költségvetésbe és a költségvetés elfogadását követően kösse meg a megbfaási szerződést a 
CÖDIMED Kft-vel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgya,lja meg az előterjesztést és a .döntési 
javaslatot fogadja el. 

III. Bízottsági vélemények 

Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
tárgyalja. A Bizottságok Elnökei a véleményüket a Képviselő-testület ülésén szóban 
ismertetik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 
. . . . . . .  ./2017. ( ) Öh. számú 

határozata 

a nagycsoportos óvodások 2018. évi lisztérzékenységi szűrővízsgálatához szükséges 
forrás biztosításáról 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 
önkormányzat által fenntartott óvodálcba járó nagycsoportos óvodások lisztérzékenységi 
szűrővizsgálatát. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szürővizsgálat 
megvalósítására a 2018. évi költségvetésébe tervezze be a bruttó 3 024 OOO Ft - Ft összeget és 
a költségvetés elfogadása után írja alá a megbízási szerződést a CÖDIMED Kft-vel. 



Határidő: A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet előterjesztése 
Felelős: Polgármester (Gazdasági Osztály vezetője, Humánszolgáltatási Osztály 

vezetője) 

A határozathozatal Magyarország helyi öukormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 47. § (!)- (2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel. 

Budapest, 2017. október 19. 

Mellékletek felsorolása: 

Dr. Varga Péter s.k. 
elnök 

1. számú melléklet: beszámoló a 2017. évi lisztérzékenységi szűrő vizsgálatról 
2. számú melléklet: a CÖDIMED Kft. árajánlata 
3. számú melléklet: megbízási szerződés mellékletekkel 

Az előterjesztést készítette: 
Vincze Andrea - Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Osztály 
Intézményirányítási Csoport referense 



Budapest Főváros XIV. Kerület 
··Zugló Önkormányzat 
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AJ3udapest Főváros XIV: Kerület Zugló Önkormányzattal megkötött szerződés 
értelmében a kiadott megbízást elvégeztük, melyről a következőkben számolunk 
be: · 

. 
. · 

• 2017. március 27. 
Az. Önkormányzattal kötött .szerződésben . foglalt kritérimnoknak 
megfelelően bekéi'tük az · Irttéz1nényvezetőktől a lisztérzékenységí 

. szűrővizsgálatban érintett gyermekek létszámát. 
• 2017. április 19 és 21. 

Személyesen: juttattuk el az 1. számú mellékletében felsorolt óvodáknak a 
szülői beleegyező nyilatkozatokat a szűrővizsgálatban érintett gyermekek 
létszámának · megfelelően. Egyeztettük az Intézményvezetőkkel a 
szfüővizsgálat tervezett dátumát. . Az óvodákat· e-mailen elküldött 
plakátokon keresztül tájékoztattuk a szűrővizsgálat pontos dátumáról. 

• 2017. május 2-5-8-9-11-12-16. 
Elvégeztük a lisztérzékenységi szűrővizsgálatot a Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott óvodákban. (29 óvoda) 

Általunk leszűrt gyerekek létszáma: · 505 fő 
. 

IgA hiányos eredményről kapott tájékoztatást: 1 fő 
POZITÍV eredményt kapott: 6 fő 
A megkapott adatok alapján, (mely nem tekinthető reprezetatívnak) a 
lisztérzékenység előfordulási gyakorisága: 1:84 
Ez az eredmény az országos előfordulási gyakorisághoz képest magasabb 

· arányszámot mutat. 
A vizsgálati eredményéről minden szülőnek írásos tájékoztatást adtunk. Pozitív 
eredinény esetén tájékoztattuk a szülőket a kivizsgálás további menetéről. 

A szűrővizsgálaton részt vett gyermekek szülői beleegyező nyilatkozatait a 
Cödimed Kft. a székhelyén őrzi a törvényben meghatározott ideig. 

Cégjegyzékszám: Jász-NagyLim-Szolnok-Megyei Bíróság mint cégbíróság 16-M-008688 



CÖDii'IIED KFT. Hnngary H-5000 Szolnok Hant utca 34 sz. 
email: liszterzekeny@t-online.hn ;{ ;,r;;; v«Jís tc,-(---
Tel: +36304371088 
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Árajánlat „Csipkerózsika" szűrőprogram 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat 
részére 

A CÖDIMED Kft. által importált: 

Biocard™ Celiac Disease 

Tárgy: Árajánlat 
Szolnok, 2017-10-20. 

Lisztérzékenységi teszt professzionális használatra 
Katalógus szám: 3-028-000 
The customs code is 38.22.00.00 
Nyilvántartási szám: 
HU/CAOl/97715/15 

Szállítási ára: 
3000 ft + 5%áfa/db 

Az ár tartalmazza: 

> a szűrővizsgálat elvégzését 

bruttó: 3150 ft/db 

> biztosítjuk a szűréshez szükséges dokumentációt 
> átadjuk az adatokat, hogy a területen később más pályázatokhoz is tudják 

használni 

Fizetés 30 napos átutalással. 

Az árajánlat visszavonásig érvényes! 

A további együttműködés reményében: 

�r 
Pusztai János 
ügyvezető 

Cégjegyzékszám: Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Bíróság mint cégbíróság 16-09-008688 



Megbízási Szerződés 

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata {1145 
Budapest, Pétervárad utca 2., adóigazgatási azonosítószám:l5735777-2-42) képviseli: 
Karácsony Gergely polgármester, mint megbízó, (továbbiakban Megbízó) 

másrészről CÖDIMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 5000 Szolnok, Hant u. 34, Cg.:16-09008688, adószám: 13663690-2-16 képviseli: 
Pusztai János mint ügyvezető, (továbbiakban Megbízott) 

a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek között az alulírott nff[lon, az alábbi feltételek 
mellett: 

1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a zuglói lakóhellyel rendelkező és a Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott óvodákba járó 
nagycsoportos óvodásoknál - a 2011. szeptember 01. és 2012. augusztus 31. között 
született gyermekeknél - lisztérzékenység felismerésére szolgáló szűrővizsgálatot 
végezzen. 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szűrővizsgálat elvégzésére 2018. április 24 -
május 31. között kerül sor, előzetes jelentkezés és szülői írásos beleegyezés után. 

3. A vizsgálatok helyszíne: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 
fenntartott óvodák (1. sz. melléklet) 

4. Kapcsolattartó: 
Megbízó részéről: Vincze Andrea intézményi referens, Humánszolgáltatási Osztály, 
Intézményirányítási Csoport 
Tel. szám: 06-1-8729-351 E-mail cím: vincze.andrea@zuglo.hu 
Megbízott részéről: Pusztai Jánosné védőnő, szűrésszervező, egészségfejlesztési 
szakember 
Tel. szám: 06-30-414-0204 info@liszterzekenyszolnok.hu 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szűrővizsgálat elvégzéséért járó megbízási díj 
tartalmazza a Biocard gyorsteszt árát, a vizsgálat elvégzését, a vizsgálat végzéséhez 
szükséges dokumentáció elkészítését, illetve - igény esetén - az intézményvezetők és a 
szülők részére felvilágosító előadás megtartását. A megbízási díj összege: bruttó 
3150 Ft/fő, azaz háromezer egyszázötven Ft/fő. 

6. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a megbízási díj tartalmazza a szűrővizsgálat 
eredményéről készült dokumentációt, melyet a szűrővizsgálat elvégzését követően 
Megbízott egy eredeti nyomtatott példányban és egy elektronikus másolati példányban 
átad Megbízó részére. 



7. Szűrővizsgálat elvégzésének anyagi fedezetét Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló bruttó 3 024 OOO Ft 
keretösszeg biztosítja. Megbízó előleget nem fizet. 

8. A szerződés teljesítését követően a Megbízott elkészíti a vizsgálaton részt vett 
jogosultak nevét, születési dátumát, és a szűrés elvégzésének idejét tartalmazott listát, 
amit az intézményvezetők aláírnak. A számla kiállításának alapjául a vizsgálaton 
megjelent jogosultak száma szolgál. 

9. Megbízott a teljesítést követően benyújtja a Megbízónak a jelen szerződés 2. sz. 
mellékleteként csatolt, kitöltött Szakmai Teljesítési Jelentést, amelyhez mellékeli a 8. 
pontban hivatkozott listát és a szűrővizsgálat eredményéről készült dokumentációt. A 
Megbízott a számláját a teljesítés igazolását követően nyújthatja be. Megbízó részéről 
a teljesítést a Humánszolgáltatás Osztály vezetője igazolja. 

10. Megbízott köteles a teljesítést követően szöveges szakmai beszámolót készíteni és azt 
az Egészségügyi Bizottság ülésén ismertetni. 

11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízó a teljesítési igazolással ellátott 
számlák ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással 
egyenlíti ki a Megbízott OTP-nél vezetett 11745004-20135654 számú 
bankszámlájára. 

12. Szerződő Felek a szerződést határozott időre, jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott időszakra kötik. A szerződés megszűnik továbbá á 7. pontban 
meghatározott keretösszeg kimerülésével. Megbízott köteles haladéktalannl jelezni 
Megbízó felé, ha a szűrővizsgálaton megjelent jógosultak száma elérte 960 főt és 
köteles a szűrővizsgálatokat azonnal leállítani. 

13. Megbízó jogosult jelen szerződést - a Megbízottnak felróható súlyos szerződésszegés 
esetén - azonnali hatállyal felmondani. 

14. Megbízó jogosult jelen szerződést felmondani, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést 
követően csőd-, felszámolási, végelszámolás, hivatalból. törlési, illetve egyéb, a 
megszüntetésre irányuló eljárás indul. 

15. Megbízott vállálja, hogy a megbízást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény rendelkezéseinek megtartásával teljesíti. 

16. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésének 
rendelkezése szerinti közzétételi kötelezettség alapján a szerződés típusát, tárgyát, 
időtartamát, a szerződést kötő felek nevét és a szerződés értékét Megbízó 
nyilvánosságra hozza. 



17. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § 
(1) bekezdés 1) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelel és átlátható szervezetnek 
minősül. 

· 

18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek magukra nézve a 
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik irányadónak. 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal és 
jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2018. 

Megbízó képviseletében: 
Karácsony Gergely 

polgármester 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata 
P.H. 

Megbízott képviseletében: 
. Pusztai János 

ügyvezető 
CÖDIMED Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
P.H. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata képviseletében pénzügyi ellenjegyző:· 

Budapest, 2018. 

Szegvári Etelka 
gazdálkodási osztályvezető 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata 

P.H. 
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