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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati
rendeletében a 3301.”Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzatán 7.600.000 Ft-ot
hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem:
1. Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok
2013. évben 4 betegségcsoportra koncentrálva kerültek megszervezésre szűrővizsgálatok.
2014. évben 5 kiemelt betegségre koncentrálva kerülnének szűrővizsgálatok megszervezésre
az adott betegség világnapjához kapcsolódva. A szűrővizsgálatok igénybe vételének
lehetősége széles körben kerül kommunikálásra, a vizsgálaton résztvevők és esetlegesen
gondozásra szorulók után követésével, gondozásba vételével.
1.1. Melanoma szűrés, bőrgyógyászati szűrővizsgálattal, szakorvosi felvilágosítással és
tanácsadással.
Célcsoport: fiatal és felnőtt korosztály.
1.2. Prostata daganat szűrés, urológiai szűrővizsgálattal, PSA szint megállapításával.
Célcsoport: 40 és 50 év feletti férfiak részére.
1.3.Szív-és érrendszeri betegségek szűrése, laboratóriumi és kardiológiai vizsgálattal.
Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak.
1.4. Glaucoma szűrése, szemész szakorvosi vizsgálattal.
Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak.
1.5. Csontritkulás –osteoporosis- szűrés, szűrővizsgálattal, szakorvosi felvilágosítással és
gyógytornász tanácsadással.
Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak
A fenti szűrővizsgálatok becsült költsége: 1.000.000 Ft.
2. Óvodai egészségnapok
A kerületi óvodások egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése, illetve a betegségek korai
felismerése érdekében az óvodákban szűrővizsgálatok kerülnének megszervezésre. A
szűrővizsgálat keretében a 64 óvodai csoport óvodásai, azaz a 3., 4., 5. éves korosztály
fizikális, érzékszervi, mozgásszervi vizsgálatára kerülne sor szakorvos által.
A szűrővizsgálat becsült költsége: 1.000.000 Ft.
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3. Rehabilitációs úszás
A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Lobogó utcai tanuszodájában évek óta
biztosítjuk a rehabilitációs úszás lehetőségét a kerületi testi és szellemi fogyatékkal élő
lakosok részére. Javaslom, hogy a feladat további ellátásához a Lobogó utcai tanuszoda
működtetője részére 2014. évre bruttó 1.000.000 Ft összeget biztosítsunk.
4. Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató
Az elmúlt négy évben a kerületi óvodások részére rendszeresen megszervezésre került a
fogazatuk ápolása érdekében a helyes fogmosás megtanítása, a fogazatra káros hatást kifejtő
ételek bemutatása, játékos, interaktív foglalkozás keretében. Az óvodavezetők hatékonynak és
hasznosnak tartják a foglalkozást, javasolják ez évi folytatását.
A bemutató becsült költsége: 1.000.000 Ft.
5. Az előirányzat fennmaradó összegének terhére javaslom az alábbi rendezvények
támogatását, melyeknél elsősorban az egészségügyi prevencióra helyezzük a hangsúlyt. A
rendezvények szervezése jelenleg folyamatban van, költségvetésük összegét jelenleg becsülni
tudjuk.
5.1. Kerületünkben immár hagyományosnak mondható az évenként megrendezésre kerülő
Családi Sport- és Egészségnap. Ez évben 2014. május 10. napján kerülne megrendezésre a
Ferencvárosi Művelődési Központban és a Mester u. 19. szám alatti általános iskola
tanuszodájában.
Programja:
• az óvodás és általános iskolás korosztálynak előzetesen meghirdetett rajzverseny
eredményhirdetése,
• sportegyesületek bemutatkozása (aerobic, karate, stb.)
• egészségügyi szűrések (BMI, vérnyomás, diabetológia, osteoporosis, bőrgyógyászati
szűrés, egyéb egészségügyi rizikófaktorok szűrése, felvilágosítás, COPD,
gyermekfogászat, védőnők),
• családi játékos sportvetélkedők, ügyességi próbák, parkröplabda, streetball, petange,
nordic-walking,stb.
• egészséges életmóddal kapcsolatos bio termékek bemutatója,
• civil szervezetek bemutatkozása,
• különböző műsorok /táncbemutató, musical előadás/
• a tanuszodában aqua-fitness kipróbálási lehetőség, előzetes jelentkezés alapján.
Tervezett költségvetés: 2.000.000 Ft.
Résztvevők: kerületi lakosok, gyermekektől az idősekig, kb. 2.000 fő.
5.2. Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében
Helyszín: Kerekerdő óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd u.35-37.
Tervezett költségvetés: 200.000 Ft (ajándékcsomagok az óvodáknak)
Résztvevők: kerületi óvodák középső- és nagycsoportjai, kb. 80-100 fő. Az óvodák több
csoportot is hozhatnak.
A rendezvény becsült költsége: 200.000 Ft.
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A fentiekben részletezett programok becsült költségein túl a fennmaradó összeget javaslom
tartalékként szerepeltetni.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Budapest, 2014. február 21.

Tisztelettel:

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy:
1. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati
rendeletben szereplő 3301. számú előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
-

Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok
Óvodai egészségnapok
Rehabilitációs úszás
Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató
Családi Sport- és Egészségnap rendezésére
Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében
Tartalék

1 000 000 Ft
1.000.000 Ft
1 000 000 Ft
1.000.000 Ft
2.000 000 Ft
200 000 Ft
1.400.000 Ft

Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Illyés Miklós elnök

2. felkéri a Polgármester Urat, hogy a 3301. számú költségvetési előirányzat terhére az
egészségügyi prevenciós rendezvények megrendezéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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