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Tárgy: Javaslat a 3301. költségvetési sor „Egészségügyi 

prevenció” felhasználására vonatkozó HÜB. 39/2013. 
(III.06.) sz. határozat 1. pontjának módosítására 

 
Előterjesztő:     Formanek Gyula alpolgármester 
 
Készítette:     dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:    - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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BBUUDDAAPPEESSTT  FFŐŐVVÁÁRROOSS  IIXX..  KKEERRÜÜLLEETT  FFEERREENNCCVVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  

 
Ügyiratszám: Kp/8298-4/2013/XII    
 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
      
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 
14/2013.(VI.11.) önkormányzati rendeletével módosította az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013.(II.19.) rendeletét, mely alapján a 3301.”Egészségügyi 
prevenció” költségvetési előirányzat 7.600.000 Ft összegét, 2.953.000 Ft-tal, összesen 10. 
553.000 Ft összegre emelte új feladatok elvégzése miatt. 
 
A Humán Ügyek Bizottsága 2013. március 6. napján tartott ülésén az akkor hatályos 
költségvetési rendelet alapján döntést hozott a HÜB. 39/2013. (III.06.) számú határozatának 
1. pontjában a 3301. „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználásáról összesen 
7.600.000 Ft összegben.  
 
A 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 2.953.000 Ft-al növelt 
összegének felhasználására az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. A kerületi egészségügyi alapellátást biztosító felnőtt- és gyerek háziorvosi rendelők 
épületének homlokzati frontján jelenleg meglehetősen eltérő, egyedi módon és formában 
kaphat tájékoztatást a lakosság a háziorvosokról, rendelési idejükről, elérhetőségükről. 
Javaslom, hogy a rendelők részére egységes arculatú információs táblák kerüljenek 
kihelyezésre. A kihelyezendő információs táblák kihelyezési költsége előzetes költségbecslés 
alapján bruttó 1.500.000 Ft. 
 
2. A 1094 Budapest, Ferenc tér 1. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása alatti időtartamra 
szükséges a rendelő teljes kiürítése, a háziorvosi rendelések összes ingóságainak elszállítása 
és a felújítási munkálatok befejezését követően az ingóságok visszaszállítása. A költöztetés 
teljes költsége bruttó 453.263 Ft. 
 
A fennmaradó összeg terhére a HÜB. 39/2013.(III.06.) számú határozat 4. pontja alapján a 
kerületi óvodások fogászati prevenciós költsége kerül biztosításra. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 
 
Budapest, 2013. június 

Tisztelettel:          
 

        Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 

 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 
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Határozati javaslat 

 
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága úgy  
  dönt, hogy a HÜB. 39/2013.(III.06.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint  
  egészíti ki: 
 
-  Háziorvosi rendelők információs táblái       1.500 000 Ft 
-  Ferenc tér 1. alatti háziorvosi rendelő költöztetése        453.263 Ft 
        
 
Határidő: 2013. június 26. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 
 


