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Üsz.: 22-70/2019.                  Tárgy: Fogorvosi rendelőbe fogröntgen  
                                                                                                és kiegészítő berendezés vásárlása  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselő-testülete 
 
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletében a Fogorvosi rendelőbe 
bruttó 1 600 000.- Ft-ot biztosított új fogröntgen megvásárlásához.  
 

A röntgenkészülék működéséhez szükséges egy digitalizáló berendezést is alkalmazni, 
melynek segítségével lehet a felvételeket megtekinteni a számítógépen. A digitalizáló 
berendezés része a szenzor, erre készül a röntgenkészülék által készített kép. A szenzor és a 
digitalizáló összeköttetésének módja szerint lehet vezeték nélküli vagy vezetékes. A vezetékes 
változatban a szenzor 2,5 méteres kábellel csatlakozik a digitalizálóhoz; a vezeték nélküli 
rendszerben nincs helyhez kötöttség, a digitalizáló elhelyezhető a számítógép közelében, 
könnyebb a beteg körüli mozgás.  
Mindkét készülék ára egy képszerkesztő és egy betegnyilvántartó programot is tartalmaz.  
A fogorvosi röntgenre, ólomkötényre és a digitalizáló berendezésre az alábbi bruttó összegű 
árajánlatokat kaptuk. 
 

1. NEW LIFE RADIOLOGY Best-x DC nagyfrekvenciás intraorális röntgen     910 000 Ft  
2. Ólomkötény                                                                                                          56 363 Ft 
3. APIXIA vezeték nélküli röntgen digitalizáló                                                  1 690 000 Ft 
4. New Life Digines vezetékes röntgen digitalizáló                                               990 000 Ft 
 

A vezeték nélküli digitalizálóval a röntgen és kiegészítőinek összes költsége bruttó 2 656 363 
Ft, a szükséges kiegészítés mértéke 1 056 363 Ft. A vezetékes digitalizálóval az összes 
költség 1 956 363 Ft, a kiegészítés mértéke 356 363 Ft.  
 

Döntés szükséges arról, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli digitalizáló berendezés kerüljön 
megvásárlásra a fogröntgen készülékkel együtt. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a beszerzés értéke meg fogja haladni a bruttó 1 MFt-ot, ezért további 2 db árajánlat 
bekérésére lesz szükség.      
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 

Kiszombor, 2018. május 23. 
 

      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester  
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