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ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/37405/2012/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1/2012.(V.31.) EMMI rendelet 2012. június 15. napján módosította az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.)
ESzCsM. rendeletet. A 60/2003. (X.20.) sz. ESzCsM rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a
betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi
szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés lehetőségét, továbbá ezen
egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell a kézmosási
lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget. Ezen feltétel meglétét, mely a működési engedély
feltétele, az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi 2013. március 01. napjáig. A
27/2012. (IX. 19.) EMMI rendelet 8. § d) pontja, mely 2012. szeptember 19. napjától
hatályos, ezen határidőt 2013. május 01. napjára módosította.
A Drégely u. 19. szám alatti háziorvosi rendelőbe /melyben 9 háziorvos közel 12.000 lakos
ellátását biztosítja/ mozgáskorlátozottak nem tudnak bejutni, mivel csak 2 beltéri lépcsősoron
tudják megközelíteni a rendelőket.
A rendelő akadálymentes közlekedésének biztosításához szükséges a munkálatok előzetes
tervezése, a tervek szakhatósági engedélyeztetése, minimum 1 db ún. lépcsőjáró eszköz és
rámpa beszerelése. A munkálatok tervezési költségei szerepeltetésre kerültek az
önkormányzat 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendeletének módosítása során.
Tekintettel az önkormányzat gazdasági helyzetére, valamint az elvégzendő akadálymentesítés
fontosságára, az akadálymentesítés kivitelezési munkálatainak fedezetét az önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletében javaslom szerepeltetni.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Budapest, 2012. szeptember 25.
Tisztelettel:
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a IX. Drégely u. 19. szám alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítésének kivitelezési
költségeit a 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
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