
5. számú előterjesztés       Egyszerű többség 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. július 29-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:  A MaMMa Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 

kitelepülési költségeinek finanszírozása 

 

 

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester 

 

 

 

Készítette: Polgármesteri Iroda 

 

 

 

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Humán Bizottság 

  

 

Tanácskozási joggal meghívott: - 

 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte: 

    Dr. Mádai Anna irodavezető, Polgármesteri Iroda 

 

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: 

    Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

    Dr. Szabó Péter jegyző 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A nők körében vezető daganatos megbetegedés az emlőrák. A megelőzésében fontos 

szerepet játszanak a szűrővizsgálatok, melyek első és elengedhetetlen lépése az 

önvizsgálat. A további vizsgáló módszerek közé tartozik az emlőultrahang és a 

mammográfia. 

Az emlők lágyrészének röntgenvizsgálata (mammográfia) - kiegészítve az emlők 

fizikális vizsgálatával - képes kimutatni akár 5 mm átmérőjű korai daganatos elváltozást 

is. 

Magyarországon és az Európai Unióban az Egészségügyi Világszervezet (WHO), 

valamint a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) ajánlásait fogadják el mértékadónak, 

miszerint a mammográfia 45-65 év között, kétévenként indokolt. 

Magyarországon 2001 őszén indult el az a rákszűrő program, amely keretében a 45 és 

65 év közötti nők névre szóló értesítést kapnak a rákszűrés esedékességéről. Az 

egészségügyi ellátórendszer tapasztalata szerint a névre szóló megkeresések 

eredményeként a megszólított korosztály viszonylag kis százaléka veszi igénybe a 

térítésmentes szűrővizsgálatot. Ennek elsődleges oka az, hogy a szűrővizsgálati 

helyszínek az érintettek nagy részétől távol találhatóak. 

A MaMMa Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 

létrehozásának és fenntartásának elsődleges célja, hogy a lakosság számára 

térítésmentesen igénybe vehető szűrővizsgálatot az érintettekhez helyileg közelebb 

vigye, ezáltal elérhetőbbé tegye és a szűrővizsgálaton megjelenők számát emelje. 

A MaMMa Egészségügyi Zrt. vállalja, hogy a mobil emlőszűrő állomást 15 munkanapra 

kitelepíti Dombóvárra 2 fő munkavállalóval (1 fő röntgenasszisztens és 1 fő 

adminisztrátor), ezáltal a Dombóváron és környékén élő érintettek emlőszűrésének 

lehetőségét a lakóhelyükhöz közelebb biztosítja. 

A MaMMa Egészségügyi Zrt. feladata az érintettek postai úton történő értesítése a 

szűrővizsgálat helyszínéről és időpontjáról; az érdeklődők előjegyzése a vizsgálatra; a 

helyszínen betegfelvétel és vizsgálat elvégzése, valamint a lelet elkészítése és a 

betegtájékoztatás. 

A mobil emlőszűrő állomás 2022. október 3-21. között (15 munkanapon) lesz 

Dombóváron. A kitelepülés költsége – amely magában foglalja a szűrőbusz szállítását, 

telepítését, bontását és elszállítását, valamint a 2 fő munkavállaló szállásköltségét, 

utazási költségüket és a kiküldetési többletköltségüket – 1.750.000, Ft. 

Tekintettel arra, hogy a térítésmentes szűrővizsgálat igénybevételének lehetősége a 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás (továbbiakban: Társulás) többi 

települését is érinti, 2022. június 15. napján kelt levelemben felhívtam a Társulás tagjait, 

hogy a szűrőbusz kitelepülésének költségeihez minden település a lakosságszám 

arányában járuljon hozzá az alábbiak szerint: 

 

  



  Lakosságszám 

(2021.) 

Településre jutó 

összeg (Ft) 

Attala Község Önkormányzata 789 44.420 

Csibrák Község Önkormányzata 295 16.600 

Csikóstőttős Község Önkormányzata 833 46.900 

Dalmand Község Önkormányzata 1.257 70.770 

Dombóvár Város Önkormányzata 18.275 1.028.870 

Döbrököz Község Önkormányzata 1.985 111.760 

Gyulaj Község Önkormányzata 938 52.800 

Jágónak Község Önkormányzata 224 12.610 

Kapospula Község Önkormányzata 865 48.700 

Kaposszekcső Község Önkormányzata 1.523 85.740 

Kocsola Község Önkormányzata 1.248 70.260 

Kurd Község Önkormányzata 1.159 65.250 

Lápafő Község Önkormányzata 168 9.460 

Nak Község Önkormányzata 531 29.890 

Szakcs Község Önkormányzata 855 48.140 

Várong Község Önkormányzata 139 7.830 

összesen 31.084 1.750.000 

A szűrőbusz kitelepülésének költségét – 1.750.000,- Ft-ot – Dombóvár Város 

Önkormányzata fizeti ki, a Társulás településeire jutó összeget pedig – az 

együttműködés vállalása esetén – továbbszámlázza az érintett önkormányzatoknak. A 

szűrőbusz üzemeltetésének költségeit a dombóvári TESCO áruház – a helyszín 

biztosítása mellett – átvállalta. 

 

Határozati javaslat 

a MaMMa Egészségügyi Zrt. által üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 

kitelepülési költségeinek finanszírozásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a térítésmentes 

szűrővizsgálat elérhetővé tétele érdekében a MaMMa Egészségügyi Zrt. által 

üzemeltetett mobil emlőszűrő állomás 15 munkanap időtartamra Dombóvárra történő 

kitelepülése költségeinek finanszírozására a 2022. évi költségvetésében legfeljebb 

1.750.000,- Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a költségek 

finanszírozásához való hozzájárulás érdekében Dombóvár Város Önkormányzata 

együttműködjön a Dombóvári Járáshoz tartozó községi településekkel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások 

aláírására.  

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

         Pintér Szilárd 

         polgármester 


