
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

             Iktató szám: Sz-86/2019. 
 
  
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság  

2019. március 27-i ülésére 
 
Tárgy:  2018. évi egészségügyi alapellátási pályázat megvalósításának 

módosítására irányuló kérelmek 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné 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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Ügyiratszám: Kp/8799-2/2019/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!  

     

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 82/2018. (V.23.) sz. határozata 2. pontjában döntött a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával feladatellátási szerződés keretében 

közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt és gyermek háziorvosok, 

felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatására meghirdetett pályázati 

felhíváson részt vevők 2018. évi pályázati támogatásáról, az alábbiak szerint: 

 

„ESZSB 82/2018. (V.23.) sz. 

Határozat 

1./… 
2./ Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával feladat ellátási szerződés keretében 

közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, 

felnőtt fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson 

részt vevők 2018. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) rendelet 3301. számú költségvetési sor terhére történik. 

 Pályázó 2018. évi pályázati cél 
Támogatási 
összeg 2018 

   

1. 

Dr. Külkey Orsolya 

gyermek háziorvos 

Ferencvárosi 

Gyermekorvos Kft.  

1097 Budapest Vaskapu 

u. 23-29. 

DocuReader 2. vizelet analizátor 

húgyúti fertőzéssel jelentkező 

betegek ellátására, vizelet 

gyorsdiagnosztikai eszköz 

MD 50Q baby pulzoximeter 

légzési nehézséggel küzdő gyermek 

O2 szaturációjának mérése. 

Szívbetegség gyanú, hospitalizáció 

eldöntése nehézlégzés esetén. 

204.000,-Ft 

2. 

Dr. Molnár Zsuzsa, 

Dr. Keskeny Sándor, 

Dr. Bitó Krisztina, 

Dr. Nagy Andrea 

háziorvosok 

Börzsöny Háziorvosi Kft 

1098 Budapest 

Börzsöny u. 19. 

a meglévő számítógépek 

korszerűsítése, cseréje,  

300.000,-Ft 

3. 

Dr. Ravasz Ágnes, 

Dr. Ventilla Márta 

Ferencvárosi Gyermek-

Panasonic Etherea DC- a rendelő 

és a váróhelyiség levegőjének 

vírus, baktérium, 

390.000,-Ft 
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orvos Kft 

Dr. Harangozó Krisztina 

Erzsébet 

házi gyermekorvos 

Bell Medic Plus Kft 

1098 Budapest 

Csengettyű u. 23. 

gombamentesítése, tisztítása, 

allergének kiszűrése, pára 

figyelése,  

4. 

Dr. Sztranyák Anikó 

Tamara 

házi  

gyermekorvos 

Ferencvárosi Gyermek-

orvos Kft 

1097 Budapest Vaskapu 

u. 23-29. 

Gyermek vizsgáló ágy 

kiegészítővel 

MD 50Q baby pulzoximeter 

légzési nehézséggel küzdő gyermek 

O2 szaturációjának mérése. 

Szívbetegség gyanú, hospitalizáció 

eldöntése nehézlégzés esetén. 

KaWe Piccdight F.O. LED high 

power otoszkóp – fül és dobhártya 

diagnosztikai eszköze 

100.000,-Ft 

5. 

Dr. Kerényi Hajnalka 

fogorvos Foglabor Bt. 

1093 Budapest 

Pipa u. 4. 

számítógéphez csatlakoztatható 

LCD kijelzős monitor, a betegek 

fogászati kezelési tervének 

meghatározásához szükséges, 

fogászati kézi műszerek 

140.000,-Ft 

6. 

Dr. Borics Éva 

fogorvos Dokt-Orál 

Bt. 

1097 Budapest 

Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 

beszerzése 

140.000,-Ft 

7. 

Dr. Horváth Ildikó 

fogorvos  

Fog-Mű Bt.  

1097 Budapest 

Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 

beszerzése, valamint a kiegészítő 

világítástechnika 160.000,-Ft 

8. 

Dr. Kiss Pál Zsolt 

fogorvos  

Dr. Kiss Pál Zsolt e.v.  

1097 Budapest 

Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 

beszerzése 

140.000,-Ft 

9. Dr. Örsi Krisztina 

háziorvos Medico Line Bt. 

1091 Budapest 

Üllői út 65-67. 

sürgősségi táska 

12 csatornás hordozható EKG 

weboldal fejlesztés 
500.000,-Ft 

10. Dr. Király Edit 

háziorvos Király 

Háziorvosi Bt. 1091 

Budapest 

Üllői út 65-67. 

Heartscreen 80 GL-1 12 csatornás 

EKG készülék 

 180.000,-Ft 

11. Dr. Pálvölgyi Gabriella 

háziorvos SanaComp Kft. 

1091 Budapest 

Üllői út 65-67. 

ArguScan ASC-4 ambuláns EKG 

felvevő 

- holter felvételező, aritmia 

felderítése, kardiológiai betegek 

kontroll vizsgálata, 

240.000,-Ft” 
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I. 

A fentiekben hivatkozott határozat 6., 7. és 8. pontja alapján a 1097 Budapest, Gyáli út 17-19. sz. 

alatti rendelőben fogorvosi ellátást nyújtó: 

- dr. Borics Éva fogorvos és egyben a Dokt-Orál Bt. egészségügyi szolgáltató képviselője 140.000,- 

Ft támogatásban részesült várótermi és egyéb egészségügyi bútorzat beszerzési költségeinek 

támogatására, 

- dr. Horváth Ildikó fogorvos és egyben a Fog-Mű Bt. egészségügyi szolgáltató képviselője 

160.000,- Ft támogatásban részesült várótermi és egyéb egészségügyi bútorzat beszerzése, valamint 

a kiegészítő világítástechnika beszerzési költségeinek támogatására, 

- dr. Kiss Pál Zsolt fogorvos, egyéni vállalkozó 140.000,- Ft támogatásban részesült várótermi és 

egyéb egészségügyi bútorzat beszerzési költségeinek támogatására. 

A pályázati támogatások felhasználási időszaka: 2018. április 01. - 2019. március 31. között került 

meghatározásra a különböző időpontokban megkötött támogatási szerződésekben. 

2019. február 19-én dr. Borics Éva, dr. Horváth Ildikó és dr. Kiss Pál Zsolt együttes kérelmet 

nyújtottak be a pályázati támogatási összeg felhasználási időpontjának módosítására. 

Kérelmükben előadják, hogy a támogatási összeg elnyerését követően született döntés a 1097 

Budapest, Gyáli út 17-19. sz. alatti fogorvosi rendelő áthelyezésére a 1098 Budapest, Toronyház u. 

3. sz. alatti ingatlanba, a Képviselő-testület 225/2018. (VI. 21. ) sz. határozata alapján. A tárgyi 

fogorvosi rendelő kialakítása jelenleg folyamatban van, viszont a meglévő rendelőbe már nem 

célszerű a különböző egészségügyi bútorzat illetve világítástechnika beszerzése valamint az új 

rendelőben szükséges a váróteremben légkondicionáló berendezés kiépítése. Ezen indokok alapján 

kérelmezik a felhasználási időszak módosítását, 2018. április 01- 2019. augusztus 31-re, valamint a 

pályázati támogatások céljának kiegészítését légkondicionáló berendezés beszerzési költségeivel. 

Ezen indokok miatt javasolt a módosítási kérelem támogatása. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott kérelmek külön pénzügyi források bevonását 

nem igénylik, viszont szükséges a kérelmezőkkel jelenleg hatályban lévő támogatási szerződések 

módosítása. 

 

Fentiek, valamint a mellékelt kérelmek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hozza meg döntését a 

támogatási kérelmek ügyében. 

 

Budapest, 2019. március 11. 

 

 

 

 

 

        dr. Bácskai János s. k.  

            polgármester 

 

 

 

Melléklet: Dokt-Orál Bt., Fog-Mű Bt. és dr. Kiss Pál Zsolt e.v. kérelme 
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I.A 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Dokt-Orál Bt. egészségügyi szolgáltató (dr. Borics Éva) 

számára nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. április 01 – 2019. augusztus 31. 

közötti időszakra történő módosításához, valamint a pályázati támogatás céljának kiegészítéséhez 

légkondicionáló berendezés beszerzési költségeivel, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti 

változatlan feltételekkel és felkéri a polgármestert a támogatási szerződést módosító szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

I.B 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Dokt-Orál Bt. egészségügyi szolgáltató (dr. Borics Éva) 

a számára nyújtott pályázati támogatás felhasználására benyújtott módosítási kérelmét. 

 

Határidő: 2019. március 27. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

II.A 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Fog-Mű Bt. egészségügyi szolgáltató (dr. Horváth Ildikó) 

számára nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. április 01 – 2019. augusztus 31. 

közötti időszakra történő módosításához, valamint a pályázati támogatás céljának kiegészítéséhez 

légkondicionáló berendezés beszerzési költségeivel, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti 

változatlan feltételekkel és felkéri a polgármestert a támogatási szerződést módosító szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

II.B 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Fog-Mű Bt. egészségügyi szolgáltató (dr. Horváth 

Ildikó) a számára nyújtott pályázati támogatás felhasználására benyújtott módosítási kérelmét. 

 

Határidő: 2019. március 27. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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III.A 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a dr. Kiss Pál Zsolt egyéni vállalkozó egészségügyi 

szolgáltató, fogorvos számára nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. április 01 – 

2019. augusztus 31. közötti időszakra történő módosításához, valamint a pályázati támogatás 

céljának kiegészítéséhez légkondicionáló berendezés beszerzési költségeivel, egyebekben a 

benyújtott pályázat szerinti változatlan feltételekkel és felkéri a polgármestert a támogatási 

szerződést módosító szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

III.B 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja dr. Kiss Pál Zsolt egyéni vállalkozó egészségügyi 

szolgáltató és fogorvos a számára nyújtott pályázati támogatás felhasználására benyújtott 

módosítási kérelmét. 

 

Határidő: 2019. március 27. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


